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عامل بريطاين يتوقع ت�سجيل 
الإ�سابة �سفر  بكورونا بهذا التاريخ

دول  �أكببر  ثبباين  �ملتحدة،  �ململكة  ت�سجيل  ببباأن  بريطاين  عببامل  توقع 
"�لإ�سابة  �جلديد،  كورونا  بفريو�س  �لوفيات  عدد  حيث  من  �لعامل 

�سفر" من جر�ء �لوباء يف وقت قريب.
على  �ملبني  �لطب  مركز  مدير  هينيغان،  كببارل  �لروفي�سور  ورجببح 
ب�سبب  �ليومي  �لببوفببيببات  عببدد  �نخفا�س  �أكبب�ببسببفببورد،  بجامعة  �لأدلبببة 

كوفيد19- �إىل "�ل�سفر تقريبا" بحلول نهاية �سهر يونيو �ملقبل.
ونقلت �سحيفة "ديلي ميل" �لريطانية عن هينيغان قوله: "�أعتقد 
�أ�سخا�س  على  �لببعببثببور  يف  �سعوبة  �سنجد  يونيو  نهاية  بحلول  �أنبببه 
عدد  �حلالية" يف  �لجتببباهبببات  ��ببسببتببمببرت  �إذ�  �ملببر�ببس،  بببهببذ�  م�سابني 

�لإ�سابات بالنخفا�س.
�ملرتبطة  �لوفيات  عدد  �نخفا�س  مع  هينيغان  ت�سريحات  وتز�منت 
على  �لثالث  للأ�سبوع  وويلز  �إجنببلببر�  يف  �جلديد  كببورونببا  ببفريو�س 

�لتو�يل، مما يعطي �أمل جديد� يف �أن �لوباء يو�سك على �لختفاء.
يف  �نخفا�سا  �ملا�سية  �لقليلة  �لأيبببام  مبببد�ر  على  بريطانيا  و�سجلت 
�لرعاية، مع  ودور  و�ملنازل  �مل�ست�سفيات  ب�سبب كورونا يف  �لوفاة  عدد 
545 وفاة �لثلثاء �ملا�سي، مقارنة مع 627 حالة وفاة يف �لأ�سبوع 

�ل�سابق.
 من جانبها، قالت �أجنيل ماكلني، نائبة كبري �مل�ست�سارين �لعلميني 
يف بريطانيا، �إن هناك "�نخفا�سا م�ستمر� يف عدد �لوفيات يف جميع 
يحتاجون  �لذين  �مل�سابني  عببدد  هبوط  �إىل  م�سرية  �لبلد"،  �نحاء 

�أجهزة تنف�س ��سطناعي.

فطريات الأظافر.. كيف نواجه عدو ال�سيف؟
قببالببت �لببر�بببطببة �لأملببانببيببة لأطببببباء �لأمبببر��بببس �جلببلببديببة �إن فطريات 
لأنها  �ل�سيف  ف�سل  يف  خا�سة  ب�سفة  �لقدم  �أظافر  تهاجم  �لأظافر 

تتكاثر يف �لبيئة �لرطبة.
و�أ�سافت �لر�بطة �أن �لإ�سابة بفطريات �أظافر �ليد غالبا ما ترتب 
�لإ�سابة  �أعر��س  �أن  �لقدم، مو�سحة  �أظافر  �لإ�سابة بفطريات  على 
�لظفر  على جانبي  �لبني  �للون  تتمثل يف ظهور  �لأظافر  بفطريات 
�لأمببر يف  ي�سل  وقببد  و�لتق�سف،  للت�سقق  وتعر�سها  �لأظببافببر  وتببورم 
باآلم  �ل�سعور  عليه  يرتب  مما  �لأظافر،  �سقوط  �إىل  �لأحببو�ل  �أ�سو�أ 

�سديدة.
ويف حال �لعدوى �لب�سيطة، ميكن علج فطريات �لأظافر من خلل 
فعالة  مبببو�د  على  �ملحتوية  �ل�سفافة  �لأظببافببر  وطببببلء�ت  �لببكببرميببات 
م�سادة للفطريات، و�لتي ميكن �حل�سول عليها من �ل�سيدلية دون 

رو�ستة �لطبيب.
وبالن�سبة لطلء �لأظافر �ل�سفاف �مل�ساد للفطريات، فيكفي ��ستعماله 

مرة و�حد يوميا، وُيف�سل ��ستعماله ليل.
�أما يف حال �لإ�سابة �ل�سديدة فينبغي ��ست�سارة طبيب �أمر��س جلدية. 
حتى  �أ�سهر،  عببدة  �إىل  ي�سل  طويل  وقتا  �لببعببلج  ي�ستغرق  مببا  وعبببادة 

تتمكن �ملو�د �لفعالة من �لق�ساء على �لفطريات.
وميكن مو�جهة فطريات �لأظافر من خلل بع�س �لو�سفات �ملنزلية 
�لب�سيطة مثل خل �لتفاح، كما يتمتع زيت �سجرة �ل�ساي بتاأثري م�ساد 

للفطريات.
�إىل �لآخرين ينبغي غ�سل  �نتقال عدوى فطريات �لأظافر  ولتجنب 
 60 حبببر�رة  درجبببة  ويف  متكرر  ب�سكل  و�جلببببو�رب  و�ملببفببار�ببس  �ملنا�سف 

مئوية.
للوقاية من �لفطريات ينبغي مر�عاة �أل تظل �لأقد�م رطبة طويل؛ 
حيث ينبغي جتفيفها جيد� بعد �ل�ستحمام �أو �ل�سباحة مبا�سرة، مع 
عدم �إغفال جتفيف �لفر�غات بني �لأ�سابع. كما ينبغي �رتد�ء �سب�سب 

د�ئما يف حمامات �ل�ساونا �أو يف حميط حمامات �ل�سباحة.
ومببن �ملببهببم �أيبب�ببسببا �رتببببد�ء حبببذ�ء مببريببح وم�سنوع مببن خببامببات جيدة 
�لتهوية؛ حيث �إنه يحول دون تعرق �لقدم، وبالتايل ل جتد �لفطريات 

بيئة مثالية للتكاثر.
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دعوى تطالب جون�سون  و�سركات 
اأدوية بـ50 مليار دولر

يف  �لأمببريكببيببة،  كاليفورنيا  بولية  مقاطعات  عببدة  متثل  حمامية،  �أعلنت 
وباء  �نت�سار  يف  �أ�سهمت  �أدويبببة  �سركات   4 �إن  ق�سائية  دعببوى  نظر  بببد�يببة 
�ملو�د �لأفيونية يف �لوليات �ملتحدة، عن طريق �لت�سويق �مل�سلل لأدويتها 

و�لتقليل من خماطر �إدمان عقاقريها.
وتتهم تلك �ملقاطعات �سركة "جون�سون �آند جون�سون" و"تيفا" لل�سناعات 
�لدو�ئية و"�إندو �إنرنا�سونال" ووحدة "�ألريجان" �أزمة خمدر�ت �أ�سفرت 
ز�ئبببدة مببن �ملركبات  �ألببف �سخ�س بجرعات   500 عببن وفبباة مببا يقرب مببن 

�لأفيونية على مدى عقدين، بح�سب ما نقلت "رويرز".
وتطالب مقاطعات �سانتا كلر� ولو�س �أجنلو�س و�أور�جن ومدينة �أوكلند 
�لعام  �ل�سرر  للحد من  50 مليار دولر  �أكببر من  بدفع  �لأدويببة  �سركات 

�لذي �أحدثته، بالإ�سافة �إىل فر�س عقوبات عليها يف حال �إد�نتها.
�لعليا  �ملببحببكببمببة  لببقببا�ببسببي  �ملببدعببني  حمببامببيببة  فيت�سباتريك  فببيببدملببا  وقببالببت 
مبقاطعة �أور�جن �إن �لق�سية تتعلق "بالإرث �ملميث" �لذي تركته �ل�سركات 
نتيجة ترويج �مل�سكنات �لأفيونية لعلج �لأمل �ملزمن، مما �أدى �إىل "جبل" 

من �حلبوب �مل�سببة للإدمان �لتي �أغرقت �لولية و�لبلد.
يعلم  كببان  كلها،  �ل�سركات،  هببذه  مببن  كببل  �أن  �لببدلئببل  "�ستظهر  و�أ�ببسببافببت 
�ل�ساحق،  �لإدمببان  �ستت�سبب يف عبء  �لأفيونية  �أن مرّكباتها  �سيحدث:  ما 

وتناول جرعات ز�ئدة و�ملوت �لذي �سهدته كاليفورنيا و�سعبها".

في�سبوك تناف�س كلوب هاو�س 
�لتنفيذي  �لرئي�س  زوكربرغ  مببارك  قال 
لإطلق  تخطط  �ل�سركة  �إن  لفي�سبوك 
عدة منتجات �سوتية منها غرف �سوتية 
هاو�س  كببلببوب  بتطبيق  �سبيهة  مبا�سرة 
لإيجاد  للم�ستخدمني  �أيبب�ببسببا  وو�ببسببيببلببة 
وت�سغيل �ملدونات �ل�سوتية )بودكا�ست(.

�ل�سوتيات  �سوق  في�سبوك  دخببول  وياأتي 
�ل�سخم  �لهتمام  فيه  ير�جع  وقببت  يف 
�ملببفبباجببئ بببتببطبببببيببق كببلببوب هببباو�بببس، وهو 
تببطبببببيببق �بببسبببوتبببي ��بببسبببتبببخبببدمبببه �أثببببريبببباء 
�إيلون ما�سك �لرئي�س  وم�ساهري ومنهم 
�لببتببنببفببيببذي لبب�ببسببركببة تببب�بببسبببل. وتبببر�جبببع 
نظام  على  فقط  �ملببتبباح  �لتطبيق  تنزيل 
مار�س  يف  تقريبا  باملئة   70 بن�سبة  �أبببل 
مببقببارنببة بببفببر�يببر حببني و�ببسببل �إىل �أعلى 

م�ستوى له.
للتو��سل  �ببسبببببكببة  �أكببببببر  رئبببيببب�بببس  وقببببببال 
في�سبوك  �إن  �لبببعبببامل  يف  �لجبببتبببمببباعبببي 
�ل�سهور  يف  خ�سائ�س  لتد�سني  تخطط 
�ملببقبببببلببة مببنببهببا مببقبباطببع �ببسببوتببيببة ق�سرية 
و�سائل  وطبببرح  "�ساوندبايت�س"  ت�سمى 
لإنتاج موؤثر�ت �سوتية �أو حت�سني جودة 

�ل�سوت.
�ستبد�أ  �إنها  من�سور  يف  في�سبوك  وقالت 
�ستنطلق  حية  �سوتية  غببرف  جتربة  يف 

يف �ل�سيف.

ارتباط ا�ستهالك ع�سري الربتقال 
بالإ�سابة ب�سرطان اجللد!! �ص 23

امل�سم�س يعالج حب 
ال�سباب

�لتي  �مل�سم�س بالعديد من �خل�سائ�س �ل�سحية �لهامة  تتميز ثمرة 
تفيد �لأ�سخا�س، بالإ�سافة �إىل فو�ئد غذ�ئية كثرية، حيث يحتوي على 
بع�س �لفيتامينات �لهامة و�لكاروتني �لذي يعر عن �للون �لأ�سفر 
و�لكربوهيدر�ت،  �ل�سرورية  �ملعادن  وبع�س  للم�سم�س،  و�لرتقايل 
بالإ�سافة �إىل �لألياف �لقابلة للذوبان وغري �لقابلة للذوبان، وبع�س 

�لأحما�س �لدهنية و�لأحما�س �لأمينية و�ل�سكريات.
ترجع بد�ية زر�عة �مل�سم�س �إىل �ل�سني ومنها �نتقل �إىل كثري من دول 
�لأو�سط، و�هتمت تركيا  �ل�سرق  �لأوروبية ودول  �لدول  �لعامل، مثل 
بزر�عة �مل�سم�س، و�أ�سبحت من �أكر �لدول �لتي ت�سدر هذ� �ملح�سول 
بن�سبة تزيد عن %75 من �حتياجات �لعامل، و�مل�سم�س يتم تناوله 
يف عدة �أ�سكال مثل �ملربى و�لع�سري، وي�ساف �إىل �حللويات و�لكيكة، 
ويدخل يف �سناعة �لعديد من �لكرميات و�لأدوية ومنتجات �لعناية 
بالب�سرة وم�ستح�سر�ت �لتجميل، وتناول �مل�سم�س له فو�ئد متعددة 
�ل�سعر  وملعان  تنعيم  على  ي�ساعد  كما  �ل�سباب،  حب  وعببلج  للب�سرة 
وتغذيته ومنع ت�ساقطه، ويحتوي على مو�د م�سادة للأك�سدة وغذ�ء 
ويعالج  �لعظام  ويببقببوي  �لقلب  ويحمي  �حلببو�مببل،  لل�سيد�ت  مثايل 

بع�س �مل�ساكل �ملر�سية.

و�شفة حلماية ن�شارة الب�شرة
وتقدم عز�م و�سفة ب�سيطة حلماية �لب�سرة �حل�سا�سة وهي 
ملعقتان كبريتان من جل �ل�سبار وزيت �للوز �حللو وماء 
�لببورد، ويتم خلط هذه �ملكونات و��ستخد�مها على �لوجه 
مبا�سرة، وبالن�سبة للب�سرة غري �حل�سا�سة ميكن ��ستخد�م 
نف�س �لو�سفة مع �إ�سافة �ملقد�ر نف�سه  من �لع�سل و�لليمون 
"�سكاي نيوز  �إىل �ملكونات �ل�سابقة. وتابعت حديثها ملوقع 
على  طويلة  فببر�ت  �لكمامات  يرتدين  مببن  عربية" ببباأن 
مد�ر �ليوم بحاجة �إىل مزيد من �ملا�سكات بنف�س �لو�سفة 
�ل�سابقة، ينبغي تكر�رها �أكر من مرة يومًيا لأن �لب�سرة 
خا�سة �لدهنية تفرز مو�د �سارة ينتج عنها حبوب قا�سية 

فلبد من �لعناية بها وترطيبها على مد�ر �ليوم.

 املا�شكات الطبيعية اأم اجلاهزة؟
�لطبيعية،  �ملكونات  تف�سل  �أنها  �لتجميل  خبرية   وك�سفت 
منزل  ربببة  فكل  مكلفة،  وغببري  منزل  كل  يف  متاحة  كونها 
�ملا�سكات  بخلف  منها،  و�ل�ستفادة  �إح�سارها  ت�ستطيع 
�جلاهزة �لتي حتتوي على مو�د كيميائية، كما �أنها ت�سلح 
�سيء، لكن �ل�سرر �لأكر يكون من �لآثار �جلانبية �لتابعة 

لها.

 ما�شك لبان الذكر
وت�سدد خبرية �لتجميل على �أنه ل يوجد ما�سك �أف�سل 
من �لآخر ب�سفة عامة، �ملعيار هو ما ينا�سب كل ب�سرة، 
�لب�سرة  وتفتيح  �لتجاعيد  لتقليل  ما�سك  �إىل  م�سرية 
ملعقتني  باأخذ  حت�سريه  ويتم  �لذكر  لبان  من  يتكون 
من لبان �لذكر يف كوب من �ملاء �ملغلي، ثم نركه يف �ملاء 
وعاء  د�خببل  وو�سعه  ت�سفيته  يتم  ثم  ومببن  كامل،  ليوم 
بقطعة  ��ستخد�مه  ويتم  �لثلجة،  يف  وحفظه  زجاجي 
من �لقطن مل�سح �لوجه، موؤكدة �أن له فو�ئد عديدة على 

ن�سارة �لوجه و��ستعادة حيوية �لب�سرة.
�لتي  �ملياه  باأخذ  �لذكر  للبان  ثانية  �إىل طريقة  وتلفت 
مت نقعه فيها ثم �إ�سافة ملعقة كبرية من �لن�سا وو�سعه 
�لببكببرميببي، ثم  �لببلببون  �إىل  هببادئببة حتى يتحول  نببار  على 
ي�ساف �إليه كرمي مرطب �أو كب�سولة فيتامني "هب " ثم 

يتم ��ستخد�مه ككرمي ليلي للب�سرة.
برتقالة  ربببع  ع�سري  بخلط  تن�سح  �ل�ساحب  ولببلببوجببه 
�ل�سوفان  من  وملعقة  �لببزبببادي  من  �سغرية  ملعقة  مع 

�ملطحون.
دقيقة   15 ملدة  وُيببرك  �لب�سرة  وُيو�سع �خلليط على   

على �لوجه وُيغ�سل مباء فاتر.

5   ن�شائح للحفاظ على ن�شارة ب�شرتك
 وتقدم عز�م 5 ن�سائح �سريعة حلماية �لب�سرة يف رم�سان 

وهي:
و�سع �ملا�سكات على �لوجه نهار رم�سان لتعو�س �لب�سرة ملا 

تفقده من عنا�سر ب�سبب غياب �لطعام و�ملاء.
عببنببد �لإفبببطبببار مببن �ملببهببم تببنبباول طبببببق مببن �ل�سلطة ملئ 
من  حتتويه  ملا  رم�سان،  �سهر  طببو�ل  يوميا  باخل�سرو�ت 

عنا�سر غذ�ئية حتتاجها �لب�سرة.
بعد �لإفطار �أكري من تناول �لفو�كه و�لع�سائر �لطبيعية 

ملد �لب�سرة مبا حتتاجه من فيتامينات.
�ل�سيام  �أثببنبباء  بببك  �خلببا�ببس  �لببرطببيببب  كببرمي  ��ستخدمي 

لرطيب �لب�سرة وتعوي�سها عن نق�س �ملاء.
من �ملهم تناول �لزبادي يف وجبة �ل�سحور لأنه يعمل على 

ترطيب �لب�سرة.
�لأخطاء �ل�سائعة

  وحتذر خبرية �لتجميل �لفتيات من عاد�ت يومية خطاأ، 
�أوًل  جتفيفه  �سرورة  موؤكدة  �ملبتل،  �ل�سعر  مت�سيط  مثل 
وكذلك  �لببنببوم،  �أثببنبباء  �ل�سعر  ربببط  وعبببدم  ت�سفيفه،  قبل 
��ستخد�م م�ساد�ت �لتعرق مبا�سرًة على �جللد بعد عملية 

�إز�لة �ل�سعر.

متاحف الفاتيكان تعيد فتح 
اأبوابها لل�سياح بهذه ال�سروط

�لفاتيكان  �أعلنت متاحف وحد�ئق 
�أبو�بها  فببتببح  لإعببببببادة  خببطببط  عبببن 
�عتبار�ً من �لثالث من مايو -�أيار، 
باملنطقة  يببقببيببمببون  ملببن  ي�سمح  مببا 
ل�سقف  نببادرة  باحل�سول على ملحة 
�حل�سود  بببببدون  �سي�ستني  كني�سة 
�ل�سياحة  مببباز�لبببت  فببيببمببا  �ملببعببتببادة، 

�لإيطالية تعاين من �جلائحة.
�ببسببيبباح يف  �أي  هببنبباك  بببالببكبباد  و�لآن 
روما ب�سبب قيود �ل�سفر �ملفرو�سة 
مبببا قبل  �أوقببببببات  �إيببطببالببيببا. ويف  يف 
�جلائحة، غالباً ما كانت تعني زيارة 
�لطو�بري  �لفاتيكان  متاحف  �إىل 
�لذين  و�حلر��س  �ملفرط  و�لزحام 

يحثون �جلميع على �لتحرك.
ويف معر�س �لإعببلن عن �خلطط 
-�آذ�ر،  مببببار�ببببس  مببببن  �لبببثبببامبببن  يف 
�ملببتبباحببف يف مدينة  مببنببظببمببو  قبببال 
تتعلق  لأ�بببسببببببباب  �إنبببببه  �لببفبباتببيببكببان 
بببالبب�ببسببحببة �لببعببامببة، ليبببببز�ل يجب 
�ملوقع  مببن  مقدماً  �لببتببذ�كببر  حجز 
باملتاحف.  �خلبببا�بببس  �لإلببببكببببروين 
وببببالإ�بببسبببافبببة لبببذلبببك، �بببسبببوف يتم 
�إدخال عدد حمدود من �ل�سيوف.

م�سروط،  �لببفببتببح  مببوعببد  �أن  كببمببا 
و�بببسبببوف يببتببوقببف يف �لببنببهببايببة على 
معدلت �لإ�سابة بفريو�س كورونا 
يف حينه. وكان قد تر�جع منحنى 
طفيف  ب�سكل  �إيطاليا  يف  �لإ�سابة 
�لأرقام  مبباز�لببت  عببام  ب�سكل  ولببكببن 
�أعبببلبببى مببنببه يف �أجببببببز�ء �أخبببببرى من 

�أوروبا.
�أن �ملتاحف يف �لفاتيكان  �إىل  ي�سار 
�ل�سياحية  �لوجهات  �أكر  هي بني 
�أغلقت  قد  وكانت  رومببا.  �سهرة يف 
�ملوجة  بعد فتح موؤقت يف  جمببدد�ً 

�لثالثة �لتي حلت يف مار�س -�أذ�ر.
باطر�د  �لببببببزو�ر  �أرقببببببام  و�رتبببفبببعبببت 
 6.7 �إىل  �لأخببببببرية  �لبب�ببسببنببو�ت  يف 
مليون يف 2019. كما �أن مبيعات 
للعائد�ت  مببهببم  مبب�ببسببدر  �لببتببذ�كببر 

لدولة �لفاتيكان.

اإيربو �ساهني بت�سرف �سادم 
جتاه اأكني اأكينوزو

�لنجمة  قامت  مفاجئة،  يف خطوة 
باإلغاء  �ساهني   �لبببركبببيبببة  �إيببببببرو 
 " مببتببابببعببة زمببيببلببهببا يف مبب�ببسببلبب�ببسببل 
�لببركببي   �لثالوث " �ملببمببثببل  زهبببرة 
�نت�سار  �إثببر  وذلببك  �أكينوزو ،  �أكببني 
كو�لي�س  يف  �مل�ساكل  �فتعاله  �أخبار 

�مل�سل�سل.
�ساهني  �إيببببببببرو  وّجببببهببببت  وكببببانببببت 
جببببدي عثمان  �لببتببهببنببئببة حلبببببيبببببهببا 
مبببيبببلده. وكتبت  عببيببد  مبببنببا�ببسبببببة 
�خلببا�ببس على  �إيبببرو على ح�سابها 
"كل  �لجتماعي:  �لتو��سل  موقع 
بجانبي،  تكون  عندما  �أ�سهل  �سيء 

عيد ميلد �سعيد يا �سم�سي".

كيف حتمي ب�سرتك وتبقيها م�سرقة يف رم�سان؟

الن�شاء على اجلمع بني املظهر اجلذاب  حتر�ص كثري من 
جعلت  كورونا  جائحة  اأن  اإال  امل�شرقة،  النقية  والب�شرة 
من الكمامة جزًءا ال يتجزاأ من تفا�شيل احلياة اليومية، 
كيفية  عن  ع��زام  م��روة  التجميل  خبرية  تك�شف  لذلك 

االمتناع  مع  خا�شة  الكمامة  اآثار  من  الب�شرة  حماية 
وال�شوائل  امل��رط��ب��ات  ت��ن��اول  ع��ن 

ب�شبب ال�شيام.
وت��و���ش��ح م���روة ع���زام يف 
ملوقع  خا�شة  ت�شريحات 

عربية"  ن��ي��وز  "�شكاي 
كثري  يف  تت�شبب  الكمامة  اأن 

بالبثور  الب�شرة  باإ�شابة  االأح��ي��ان  من 
وقت  من  الكمامة  باإزالة  تن�شح  ولذلك  وااللتهابات، 
موؤكدة  التنف�ص،  على  اجللد  م�شام  لت�شاعد  اآخر  اإىل 
على  نعومة  اأكرث  لتكون  قطنية  كمامة  ارتداء  اأهمية 
قبل  مرطب  ك��رمي  و�شع  باأهمية  وت�شيف  الب�شرة. 
مع  الب�شرة،  مع  االحتكاك  يقلل  لكي  الكمامة  ارت��داء 

عدم املبالغة يف و�شع املكياج.
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�ش�ؤون حملية
زكي ن�شيبة يف جل�شة رم�شانية نظمتها جامعة االإمارات 

دعم حمدان بن را�سد �ساهم يف متكني جامعة الإمارات لتتبواأ املكانة املرموقة التي ت�ستحقها

وجهة على ال�شرقية من كلباء

جولة لنجوم الفن على اأبرز املعامل ال�سياحية يف املنطقة

احتفاء بيوم االأمم املتحدة العاملي للغابات

افتتاح غابات القرم ذاتية ال�ستدامة بن�سبة 100 % بح�سور ممثل عن وزارة التغري املناخي والبيئة

•• العني- الفجر

�مل�ست�سار  ن�سيبة،  �أنببببور  زكبببي  مببعببايل  �سهد 
�لدولة-  رئببيبب�ببس  �ل�سمو  ل�ساحب  �لببثببقببايف 
�أم�س  �لإمبببببار�ت  جلامعة  �لأعببلببى  �لرئي�س 
�لفر��سي  �لببرمبب�ببسبباين  �ملببجببلبب�ببس  �لأول 
�لعربية  �لإمببببببار�ت  جببامببعببة  نظمته  �لببببذي 
" �ل�سيخ حببمببد�ن بن  �ملتحدة حتببت عببنببو�ن 

ر��سد فار�س �لتميز و�لإح�سان".
قال  �ملحا�سرة  بببد�يببة  يف  �ألببقبباهببا  كلمة  ويف 
معاليه  : "ناأ�سف جميعاً باأن يحّل علينا هذ� 
�ل�سهر �لكرمي لل�سنة �لثانية على �لتو�يل و 
جميع �سعوب �لعامل تعاين من �أزمة كورونا 
�ملُ�ستجد �لذي قلب كافة �ملو�زين �حلياتية 
�لب�سرية  �أمبببببام  قبببيبببود�ً  وو�بببسبببع  �ملُببتببعببارفببة، 
جمعاء. غري �أننا يف دولة �لمار�ت وبجهود 
�لر�سيدة وحكمتها �للمتناهية يف  �لقيادة 
و�ببسببع �لبب�ببسببو�بببط، وتببوفببري �لببلببقبباح مينحنا 
حياتنا  ملمار�سة  و�لأمببببان  بببالأمببن  �ل�سعور 

دون قلق".
تخفق  وقلوبنا  �لببيببوم،  "جنتمع  و�أ�ببسبباف: 
باإ�سم عزيز علينا جميعاً، �ملغفور له �ل�سيخ 
�هلل"،  "رحمه  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حمد�ن 

فار�س �لتميز و�لإح�سان �لذي ر�فق �ملغفور 
�آل نهيان  �ببسببلببطببان  �لبب�ببسببيببخ ز�يببببد بببن  لببهببمببا 
و�ل�سيخ ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم يف رحلة 
تاأ�سي�س �لدولة، تعّلم �لكثري منهما و�أ�سهم 
لي�سطر معها  �لببوطببن،  هببذ�  بناء  معهما يف 
�ملُخل�س  �لببوطببنببي  بالعمل  حافلة  م�سرية 

لأبناء �سعبة و�لإن�سانية جمعاء".
"مع  قبببائبببًل:  ن�سيبة  زكبببي  مببعببايل  و�أردف 
خري  ب�سمات  حببمببد�ن  �ل�سيخ  تببرك  رحيله 
ُمبببوؤّثبببرة ل ميببحببوهببا �لبببزمبببان، ُعبببرف بقلبه 
�لكبري �ملُحب للخري، و�إن�سانية نادرة تّت�سع 
�لعمل  على  فائقة  وقبببدرة  ببباأ�ببسببره،  �لببعببامل 
و�لبذل و�لعطاء ملا فيه خري �جلميع حر�ساً 
حُت�سى.  ول  ُتعّد  ل  وماآثر  �إ�سعادهم،  على 
م�سرية عطائه ل مُيكن ح�سرها يف �سطور 
�إىل  �ملُ�سارعة  �أو مقالت، كان جّل �هتمامه 
تقدمي �لأعمال �لإن�سانية، �سغوف بالثقافة 
كّل  �لعلمية، وحري�س  و�لتطور�ت  و�لآد�ب 
�مل�ستد�مة  �لب�سرية  �لتنمية  على  �حلر�س 
ترتكز على �حلو�ر  عاملية م�ستقرة  بيئة  يف 

و�ل�سر�كة".
-رحمه  �أمببر   1998 عببام  "ففي  مو�سحاً: 
�ملجال  يف  متبببيبببز  مبببببببببادرة  ببببباإطببببلق  �هلل- 

ر��سد  بببن  »حبببمبببد�ن  جببائببزة  هببي  �لتعليمي 
كانت  �ملتميز«،  �لتعليمي  لببلأد�ء  مكتوم  �آل 
فل�سفة �ملغفور له �ل�سيخ حمد�ن �أن �لتميز 
�أ�سناف  �أ�سدق  هو  �مليد�ن  من  ياأتي  �لببذي 
�لتميز، وينبغي ت�سجيعه، و�إبر�ز �ملتميزين 
من �أهله كي يكونو� قدوة لغريهم. تطورت 
هذه �لفكرة حتى �أ�سبحت �ليوم ر�ية عاملية، 
تقودها موؤ�س�سة حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم 

للأد�ء �لتعليمي �ملتميز".

لنا  كبببان  "لقد  ن�سيبة:  زكبببي  مببعببايل  وقبببال 
�ل�سرف يف جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ودعمه  �لوطن  فقيد  باهتمام  نحظى  ببباأن 
�للحمدود عر موؤ�س�سة حمد�ن بن ر��سد 
�لأمر  �ملُتمّيز،  �لتعليمي  لببلأد�ء  مكتوم  �آل 
�لذي �ساهم يف متكني جامعة �لإمار�ت من 
ت�ستحقها.  �لتي  �ملرموقة  �ملكانة  تتبو�أ  �أن 
�لربية  ماج�ستري  برنامج  طببرح  مّت  حيث 
�لبتكارية �لذي ُي�سهم يف تطوير �ملنظومة 
�لبتكار  �أن  ببباعببتبببببار  بببالببدولببة  �لتعليمية 
بالعملية  �لرتقاء  يف  �أ�سا�سياً  �أ�سبح مطلباً 
خمرجات  جببببببودة  وحتببب�بببسبببني  �لببتببعببلببيببمببيببة 
�لإمار�تية  �ملببدر�ببسببة  �أن  وببباعببتبببببار  �لتعليم 
مفاهيم  تعزيز  على  �أ�سا�سي  ب�سكل  تببركببز 
�لبتكار متا�سياً مع روؤية �لدولة ومتطلبات 
�لقيادة  وتببوجببيببهببات  �لببوطببنببيببة  �لأجببببنببببدة 
باعتبارها  �لأجيال  لدى  �لبتكار  لر�سيخ 
منها  ننطلق  وحمطة  مهماً  ثقافياً  مكوناً 

نحو �لريادة و�بتكار �مل�ستقبل".
وو��سل كلمته قائًل: "كما نفتخر �أي�ساً باأن 
�أ�سبحت  �ملتحدة  �لعربية  �لإمببار�ت  جامعة 
�إد�رة وحتكيم جائزة  �لر�سمي عن  �مل�سوؤول 
حمد�ن - �لألك�سو للبحث �لربوي �ملتميز 

على م�ستوى �لوطن �لعربي ون�سر �لبحوث 
�لفائزة، و�لتي تهدف �إىل ت�سجيع �لباحثني 
�ملتميزين يف �مليد�ن �لربوي على م�ستوى 
وباأعمالهم  بهم  و�لتعريف  �لعربي  �لوطن 
�ملتميزة ون�سر وتعميم �ملمار�سات �لربوية 
�لبببوطبببن �لعربي  �لببنبباجببحببة عببلببى مبب�ببسببتببوى 
وتوفري مناخ تربوي وبيئة تربوية وتعليمية 
بني  �لناجحة  �لببتببجببارب  ن�سر  على  ت�ساعد 
حمفزة  بيئة  وتوفري  �لعربي،  �لعامل  دول 
ومن�سطة للنمو �ملهني للعاملني يف �مليد�ن 
�لربوي و�إثر�ء �خلر�ت، وتعزيز �لتعاون 
ببببني �لببعببامببلببني يف �ملبببيبببد�ن �لبببرببببوي على 

م�ستوى �لعامل �لعربي".
و�ختتم معايل زكي ن�سيبة �لكلمة بالقول: 
�لتمّيز  م�سرية  تبقى  ببباأن  جميعاً  "ناأمل 
و�لإن�سانية  بالعطاء  �حلببافببلببة  و�لإحبب�ببسببان 
�ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد رحمه  �لتي بد�أها 
�هلل نر��ساً م�سيئاً ورمز�ً عظيماً تتو�رثها 
بببعببده ر�ية  �لببقببادمببة لتحمل مببن  �لأجببيببال 
�أجل  من  و�إخببل�ببس  بوفاء  و�لعمل  �لعطاء 
�ل�سيخ  �هلل  رحببببم  �لبببوطبببن.  وتبببقبببّدم  رفببعببة 
ف�سيح  و�أ�سكنه  �آل مكتوم  ر��سد  بن  حمد�ن 

�جلنان". 

•• ال�شارقة - الفجر

يف بببرنببامببج �ببسببيبباحببي ثببقببايف يببحببمببل عنو�ن 
"وجهة"، تعّرف قناة "�ل�سرقية من كلباء" 
�لتابعة لهيئة �ل�سارقة للإذ�عة و�لتلفزيون 
رم�سان  ل�سهر  �لر�جمية  دورتببهببا  �سمن 
�ملبارك، �مل�ساهدين باأبرز �ملناطق �لطبيعية 

و�لببتبباريببخببيببة يف �ملببنببطببقببة �لبب�ببسببرقببيببة من 
و�أخرى  فنية  �سخ�سيات  ��ست�سافة  خلل 
م�سهورة وت�سليط �ل�سوء على بع�س زو�يا 
�لرنامج  وي�سافر  وم�سريتهم.  حياتهم 
بامل�ساهدين يف رحلة جتوب خمتلف معامل 
بطبيعتها،  تتميز  �لتي  �ل�سرقية  �ملنطقة 
حيث يتوقف يف كل حلقة مبنطقة معينة 

يتخذها وجهة جلولته خلل �حلديث مع 
�لإعلمي  يقدمها  �لتي  �حللقات  �سيوف 
عبد�هلل �سعيد بن حيدر. ويظهر �لرنامج، 
�أثناء جولته مع �ل�سيف، يف فقر�ت خا�سة 
و�لتقاليد  و�لعاد�ت  �ل�سياحية  �ملعامل  �أهم 
و�لبب�ببسببنبباعببات �حلببرفببيببة �لببتببي تببتببمببيببز بها 
�ملنطقة، �إىل جانب �أ�سهر �لأكلت �ل�سعبية 

لقاء�ت  خببلل  وذلببك من  بها،  تتميز  �لتي 
مع �سخ�سيات من �أهل �ملكان ولها �رتباط 
وثببيببق ببببه. ومبببن �أبببببرز �ملببنبباطببق �لببتببي جال 
�سي�س  ومنطقة  حديقة  �لببرنببامببج،  فيها 
فيها،  �لقدمي  و�ل�سوق  خورفكان  ومدينة 
يف  �جلبلية  �لبيئة  ل�سون  �حلفية  ومركز 
حيث  �حل�سن،  دبببا  ومدينة  كلباء  مدينة 

وتفا�سيلها  ��ستعر��س طابعها �خلا�س  مت 
�لفنانني  قائمة  �سمت  حببني  يف  �جلميلة. 
�لذين ��ست�سافهم �لرنامج كًل من �ملمثل 
�لكويتي خالد �لعجريب، �ملمثل �لإمار�تي 
هيفاء  �لبحرينية  �ملمثلة  خمي�س،  نبباجببي 
حبب�ببسببني، �ملببمببثببل و�ملببخببرج �لإمبببار�تبببي غامن 

نا�سر، و�ملمثلة �لإمار�تية �سوغه

•• دبي - الفجر 

�أعلنت بروكر �آند جامبل �أم�س �لأول، عن 
�فتتاح م�سروع غابة �لقرم يف دبي بالتعاون 
�لبحرية  للبيئة  �لإمبببببار�ت  جمموعة  مببع 
)EMEG( �لتي �أ�سرفت على عملية زرع 
�إطبببار خا�س جرى  �لأ�ببسببجببار، خببلل حفل 
تنظيمه. وياأتي هذ� �مل�سروع يف �إطار جهود 
�لتز�مهما  لت�سريع  �مل�ستمرة،  �ل�سركتني 
�ملتحدة  �لأمم  بيوم  و�حتفاء  بال�ستد�مة، 
�لببعبباملببي لببلببغببابببات. وتببعببتببر غببابببة �لببقببرم يف 
�أ�ببسببجببار �لبببقبببرم، تتم  �أول غببابببة مببن  دبببببي، 
م�سركة  كخطوة  �لبب�ببسببحببر�ء،  يف  زر�عببتببهببا 
يف  غابة  �إن�ساء  عر  �لأر�بببس  ��ستعادة  نحو 
�ل�ساحل �ل�سحر�وي للإمار�ت، يف حممية 

جبل علي للحياة �لفطرية.
دبي،  �ساحل  على  �مل�ستحدثة  �لغابة  وتقع 
بالقرب من منطقة مر�سى دبي �ل�سهرية، 
ومتتد على م�ساحة �سا�سعة حيث تت�سمن 
�ملرجانية  �ل�سعاب  مببن  و��ببسببعببة  جمموعة 
�لبحرية  �لأعببب�بببسببباب  و�أحببببو��ببببس  و�لببببقببببرم 
�ساطئ  �إىل  بالإ�سافة  �لبحري،  و�لنجيل 
طبيعي. وتعتر حممية جبل علي للحياة 
�لقرم  غابة  م�سروع  ت�سم  �لتي  �لفطرية، 
�لعاملية،  �لبيئية  �مل�ساحات  �أهم  يف دبي من 
وهي حممية معتمدة �سمن �سبكة منظمة 
و�لثقافة  و�لعلم  للربية  �ملتحدة  �لأمم 
قائمة  عبببلبببى  ومببببدرجببببة  )�لبببيبببونبببيببب�بببسبببكبببو(، 
�لأهمية  ذ�ت  �لرطبة  "ر�م�سار" للأر��سي 
�لبببدولبببيبببة، تبببديبببرهبببا جمببمببوعببة �لإمبببببببار�ت 
للبيئة �لبحرية  .)EMEG( وتاأتي هذه 

�حل�سرية  "�خلطة  مع  بالتما�سي  �ملبادرة 
ت�ست�سرف  2040" �لتي  لدبي  �لرئي�سية 
�حل�سرية  لببلببتببنببمببيببة  �بببسبببامبببًل  مبب�ببسببتببقبببببًل 

�مل�ستد�مة يف �ملدينة.
وتعليقاً على �لفتتاح، قال �لر�ئد علي �سقر 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملوؤ�س�س  �لبب�ببسببويببدي، 
�لبحرية  لببلبببببيببئببة  �لإمبببببببببببار�ت  ملببجببمببوعببة 
)EMEG(: "ي�سعدنا �لإعلن عن هذه 
�ملبادرة �ل�ستثنائية مع �سركة بروكر �آند 
�ملتو��سل  �سعينا  �إطبببار  يف  وذلبببك  جببامبببببل، 
لتعزيز �أطر �لتعاون و�لتن�سيق مع خمتلف 
م�ستوى  لرفع  �ملعنية  و�ملوؤ�س�سات  �جلهات 
وفئات  �أفببر�د  لببدى خمتلف  �لبيئي  �لوعي 
�لبب�ببسببلببوك جتاه  �أمنبببباط  �ملجتمع وحتبب�ببسببني 
�لتعاون  هبببذ�  ويج�سد  �لبببببيببئببيببة.  مبببو�ردنبببا 
�لبيئة  عببلببى  للمحافظة  �لببهببادفببة  روؤيببتببنببا 
وخططنا،  ��ببسببر�تببيببجببيبباتببنببا  جببمببيببع  عبببر 
حيث نعتقد باأهمية �لعناية بالطبيعة حلل 
للتغري  �مل�سببة  �لتحديات  مببن  جمموعة 
من  �لهدف  ويتمثل  �لعامل.  حول  �ملناخي 
�لقرم يف دبي، يف دعم �جلهود  �إن�ساء غابة 
�لكربونية  �لب�سمة  خلف�س  �ملخ�س�سة 
�مل�ساحات �خل�سر�ء،  للإمارة، عر تو�سيع 
بالتما�سي مع "�خلطة �حل�سرية �لرئي�سية 
�ملو�رد  ��ستد�مة  ل�سمان   ،"2040 لدبي 
�أكر  م�ستقبل  و��ببسببتبب�ببسببر�ف  �لببطبببببيببعببيببة، 
لببنببا ولأجببيببالببنببا �لببقببادمببة وتعزيز  �إ�ببسببر�قبباً 
رفاهية �ل�سكان يف �لإمارة. كما يهدف هذ� 
من  و��سعة  جمموعة  حماية  �إىل  �مل�سروع 
�لتنوع  على  و�حلفاظ  �حليو�نات  ف�سائل 

�لبيئي". 

وتعتر جهود بروكر �آند جامبل لت�سريع 
�لتز�مها بال�ستد�مة �لبيئية مكوناً حا�سماً 
بال�سركة،  �خلا�سة  �لنمو  ��سر�تيجية  يف 
حياة  لتح�سني  �لبتكار  على  �لركيز  مببع 
يف  �أعلنت  قد  �لعلمة  وكانت  �مل�ستهلكني. 
2021 عمل  �لتز�مهابب  �سابقة، عن  فرة 
خريي و�إن�ساين خلل �لعام 2021 – يف 
للتعاون  �ملجتمعات  لإلببهببام  هادفة  مبببببادرة 
و�لتما�سك ون�سر �لقيم و�ملبادئ �لإن�سانية 
حببببول �لببببعببببامل. وتبببرتبببكبببز �حلببمببلببة يف هذ� 
�لإطار، على �ملبادر�ت �لريادية من بروكر 
�آند جامبل لتحقيق �أهد�ف �لأمم �ملتحدة 
للتطوير �مل�ستد�م وو�سعها مو�سع �لتنفيذ، 
 Lead "عر حملة" �ملحبة �أ�سلوب �لريادة
م�ستمرة  حملة  وهببي   ،  With Love
�لعامل  ي�سهدها  �لتي  �لتحديات  ملو�جهة 
على م�ستوى �لق�سايا �لأكر �أهمية، مثل 

�لتاأثري �ملجتمعي و�ل�ستد�مة �لبيئية.
�لرئي�س  �ل�سناوي،  عمر  قببال  جهته،  ومببن 
يف  جامبل  �آنببد  بروكر  ل�سركة  �لتنفيذي 
�إفريقيا  و�ببسببرق وغبببرب  �لأو�بببسبببط  �لبب�ببسببرق 
"ي�سعدنا  �لبببعبببامبببة:  �لببتبب�ببسببديببر  و�أ�ببببسببببو�ق 
�ل�سويدي  عببلببي  لببلببر�ئببد  بال�سكر  �لببتببوجببه 
وفريق �لعمل يف جمموعة �لإمار�ت للبيئة 
�لبحرية على �جلهود �لتي بذلوها لإجناح 
يف  معهم  �لتعاون  وي�سرفنا  �ملبب�ببسببروع،  هببذ� 
�ملبادرة. ويعتر م�سروع غابة  �إطلق هذه 
�لبيئية،  �أهببم مبادرتنا  مببن  دبببي  �لببقببرم يف 
�لعربية  �لإمببببببببار�ت  يف  �لبببنبببور  تببببرى  �لببتببي 
مبادر�ت �إطببار  يف  �لأول  و�مل�سروع  �ملتحدة، 

�أن  ناأمل  �لتي   ،  ForestForGood

�أنحاء  جميع  يف  ��ستثنائياً  جنبباحبباً  تلقى 
�آنبببببد جامبل  ببببروكبببر  �لببببعببببامل. وتبب�ببسببتببهببر 
باإطلقها عدد من �ملبادر�ت �لبيئية، لدعم 
�جلهود �لهادفة حلماية �لطبيعة وحت�سينها 
و��ستعادتها يف جميع �أنحاء �لعامل. وتركز 
�لأو�سط،  �ل�سرق  منطقة  يف  �حلملة  هببذه 
�لذي  �لأمببر  �لطبيعة،  ��ستعادة  فكرة  على 
�ملنطقة  هذه  يف  ��ستثنائية  �أهمية  يكت�سب 
هببببذه �خلطوة  وتببتببمببا�ببسببى  �لبب�ببسببحببر�ويببة. 
مببع �خلببطببة �حلبب�ببسببريببة �لببرئببيبب�ببسببيببة لدبي 
�مل�ساحات  ملبب�ببسبباعببفببة  �لبببهبببادفبببة   ،2040
�خل�سر�ء وتوفري بيئة �سحية للمو�طنني 
�لقطاع  و�لببزو�ر مبا يج�سد دور  و�ملقيمني 
�خلا�س فى �ل�سر�كة �لفاعلة مع توجهات 

وروؤية �لدولة".
و�سيتم ��ستثمار هذه �ملنطقة �ملحاذية ملياه 
�أكر   تعتر  و�لتي  �لقرم،  لزر�عة  �لبحر، 
�أنو�ع �لأ�سجار �سديقة للبيئة، حيث تعي�س 
على �ملببيبباه �ملبباحلببة دون �حلبباجببة لببلببري، ما 
كميات  ��بببسبببتبببهبببلك  يف  �لقبببتببب�بببسببباد  يببعببنببي 
�لأ�سجار  لري  و�مل�ستخدمة  �لهائلة،  �ملياه 
و�لنباتات �ملتنوعة. كما تتميز بقدرتها على 
�إىل خم�سة  �لببكببربببون، مبعدل ثلثة  عببزل 
�أ�سعاف، مقارنة بقدر�ت �لعزل و�لتخزين 
�أخببرى من  �أنبببو�ع  �لتي حتتوي  �لغابات  يف 
�لأ�بببسبببجبببار. كببمببا تبب�ببسببهببم غببباببببات �لبببقبببرم يف 
�خلط  حماية  عببر  �لبيئة  على  �ملحافظة 
دورها  عببن  ناهيك  �لببتبباآكببل،  مببن  �ل�ساحلي 
�لبيولوجي،  �لتنوع  ��ستمر�رية  �سمان  يف 
�أنو�ع  من  كبري  لق�سم  موئًل  تعتر  حيث 
و�سع  تف�سل  و�لتي  �ل�ستو�ئية  �لأ�سماك 

�سركة  وتعتزم  �لقرم.  �أ�سجار  بني  بيو�سها 
�أ�سجار جديدة  زر�عببة  �آند جامبل  بروكر 
علي،  جبل  حممية  يف  �لببقببرم  ف�سيلة  مببن 
و�للبببتبببز�م بببرعببايببة �لببقببرم �لأقبببببدم )بعمر 
عزل  �إمكانيات  لتعزيز  �سنو�ت(   5 �أو   4
�لكربون وتعوي�سه م�ستقبًل. وتعتر غابة 
رحلة  يف  �لأوىل  �خلببطببوة  دببببي،  يف  �لببقببرم 
�أكر  م�ستقبل  ت�ست�سرف  م�ستمرة  بيئية 
قد  جامبل  �آنببد  بروكر  وكانت  ��ستد�مة. 
عقدت يف �إطار هذه �ملبادرة، �تفاقية تعاون 
ومقرها   EcoMatcher �ببسببركببة  مببع 
�ملر�حل  عببر  �لببتببقببدم  ملتابعة  كببونببغ،  هببونببغ 
من�ستها  عببلببى  �ملبببببببببادرة،  لبببهبببذه  �ملببخببتببلببفببة 
�ل�سر�كة،  هبببذه  و�ست�سهد  �لتكنولوجية. 
�إمكانية  بلوت�سني ل�سمان  تقنية  ��ستخد�م 
تنمو  �لتي  و�لأ�ببسببجببار  �لغابة  �أحبببو�ل  تتبع 
منو  متابعة  مببن  �مل�ساركني  لتمكني  فيها، 
عببر موقع  بغر�سها  قببامببو�  �لتي  �لأ�ببسببجببار 
مبا  �لإلبببببكبببببروين،   EcoMatcher
جامبل  �آنبببد  بببروكببر  مهمة  مببع  يتما�سى 

ل�سمان �لنمو �مل�ستد�م و�مل�ساءلة. 
وتببتببمببا�ببسببى مبببببببادرة �لبببغببباببببات مبببع �أهبببببد�ف 
�لأجندة �لوطنية لروؤية �لإمار�ت 2021 
�لأحدث  وتعتر  م�ستد�مة،  بيئة  لتحقيق 
�ملبتكرة  �لبيئية  �ملبببببادر�ت  مببن  �سل�سلة  يف 
�آنبببد جببامبببببل كقوة  بببروكببر  �لببتببي تطلقها 
لبببلبببخبببري. وتبببلبببتبببزم �لبببعبببلمبببة ببببحبببلبببول عام 
م�ستوى  عببلببى  فببببرق  ببببباإحببببد�ث   ،2030
�إىل هدفها  �لو�سول  مع  �لبيئية،  �لب�سمة 
�لأ�سا�سي و�ملتمثل بت�سجيل �سفر �نبعاثات 

من �لكربون خلل هذ� �لعقد. 

جراحة ق�سر النظر ال�سيخوخي تغنيك عن النظارات
•• دبي- الفجر

عندما  قريبة  م�سافٍة  عببن  �لأ�ببسببيبباء  روؤيبببة  م�ساكل يف  �ملببرء مبو�جهة  يبببببد�أ 
يدخل مرحلة �لأربعينيات �أو �خلم�سينيات من عمره يف �لعادة، حيث ترتفع 
ن�سبة �حتمال �لإ�سابة بق�سر �لنظر �ل�سيخوخي، وهي حالٌة تطال �جلميع 
تقريباً، مع �لتقّدم يف �ل�سن؛ �أما ملاذ� ن�ساب بق�سر �لنظر �ل�سيخوخي، فل 
تز�ل �لأ�سباب غري حمّددة. يف �ملرحلة �ملبكرة من �لعمر، تكون عد�سة �لعني 
مرنًة جد�ً، بحيث ميكن لع�سلت �لعني �لد�خلية �أن ت�سبط حركتها وتغرّي 
�لأ�سياء  روؤيببة  من  فنتمكن  فيها،  �لركيز  بحّدة  بالتايل  لتتحّكم  �سكلها، 
و��سحًة من م�سافاٍت خمتلفة، عر رّد فعٍل ل �إر�دّي من �لعني يتّم تلقائياً، 
�أو جهد. مع �لتقّدم يف �لعمر، ت�سبح بنية �لعد�سة  �أدنببى تفكرٍي  ومن دون 
وبقدرتها  بها  �لتحكم  �لع�سلت  على  �ل�سعب  من  وي�سري  �سلبًة،  �أكببر 

على �لركيز، ما يخلق بالتايل م�سكلًة يف روؤية �لأ�سياء عن قرب بو�سوح.
عببلببى �ملبب�ببسببتببوى �لببعبباملببي، تببببزد�د �أعبببد�د 
�لنظر  قبب�ببسببر  مبببن  يبببعبببانبببون  �لبببذيبببن 
ن�سرة  �إىل  و��ببسببتببنبباد�ً  �لبب�ببسببيببخببوخببي. 
حو�يل  فبباإّن  �لعيون،  لطب  "جاما" 
1،04 مليار �سخ�س يف �لعامل عانو� 
من م�سكلة ق�سر �لنظر �ل�سيخوخي 
"�ملعهد  ويببتببوّقببع   ،2015 �لببعببام  يف 
�لوطني للعيون" �أن يرتفع هذ� �لعدد 

�إىل 1،37 مليار يف �لعام �جلاري.
�لنظر  قببب�بببسبببر  �أعبببببببر��بببببببس  هبببببي  مبببببا 

�ل�سيخوخي؟
�ل�سيخوخي   �لببببب�ببسببر  مببببد  يبببحبببدث 

ب�سورٍة تدريجية، وتظهر حني يبد�أ �ملرء باإبعاد �لأ�سياء عن عينيه، �أو بزيادة 
فعالًة  تكون  �أن  �لطريقة  لهذه  ميكن  �أمببامببه.  �لكمبيوتر  يف  �خلببط  حجم 
�لقريبة  �لأ�سياء  لروؤية  �لنظار�ت  و�سع  �إىل  �حلاجة  لكن  �سنو�ت،  لب�سع 
ت�سبح �أمر�ً ل مفّر منه. هذه �لنظار�ت هي عبارة عن عد�سات  مكّرة  ل 
ميكن ��ستخد�مها �إل للروؤية عن قرب، يف حال كان �ملري�س يرى �لأ�سياء 
�إذ�  �إىل نظار�ت �لروؤية عن بعد،  �إ�سافتها  �أو ميكن  �لبعيدة ب�سورٍة جيدة، 
�لبعيدة. جرى �عتماد ت�سحيح ق�سر  �سليم للم�سافات  ب�سكٍل  كان ل يرى 
�لنظر �ل�سيخوخي بالنظار�ت لفرٍة طويلة، ولكن ميكن لأولئك �لذين ل 
يرغبون يف و�سع �لنظار�ت �ل�ستغناء عنها، من خلل �لعتماد على �أحدث 

�لتقنيات �جلر�حية �ملتوفرة لدينا لت�سحيح هذه �مل�سكلة.
خيارات متنّوعة لعالج ق�شر النظر ال�شيخوخي

بل  جبببديبببد�ً،  لي�س  �ل�سيخوخي   �لب�سر  مببد  ملببعبباجلببة  �جلببر�حببي  �لإجبببببر�ء 
�أن يتم  �لروؤية �لأحادية لفرٍة طويلة، و�لتي ميكن  جرى �عتماد تقنيات 
�إجر�وؤها �إما بالليزر �أو بالعد�سات د�خل �لعني. �لهدف من �لروؤية �لأحادية 
�لعينني،  كلتا  �لفردية يف  �ل�سور  على معاجلة  �لدماغ  قدرة  ��ستخد�م  هو 
لتكوين �ل�سورة �لتي نر�ها، و ن�سّمي ذلك  بالروؤية مزدوجة �لعينني ، حيث 
تركز �إحدى �لعينني على �مل�سافة �لبعيدة، و�لأخرى على �مل�سافة �لقريبة.  
و�عتماد�ً  على  �مل�سافة �لتي نرّكز عليها، يختار �لدماغ �أف�سل �سورة لتكون 
هي �لرئي�سية، وي�ستخدم �لعني �لأخرى لدعم �أو تعزيز هذه �ل�سورة. هذ� 
�جلمع بني �ل�سورتني �أو �مل�سافتني مفيٌد جد�ً يف معظم �لأن�سطة �ليومية، 
��ستخد�م  يلزم  وقد  جببد�ً،  �لقريبة  �أو  جببد�ً  �لبعيدة  �لأن�سطة  يف  وحتديد�ً 
�لأ�سياء  روؤيببة  عند  �أو  �لبعد  �سديدة  �لأن�سطة  يف  عَر�سي  ب�سكل  �لنظار�ت 
مر�سى  عند  جد�ً  فعالة  �لأحادية  �لروؤية  تقنيات  تعّد  �ل�سغرية.  �لقريبة 
ق�سر �لب�سر. . بالن�سبة �إىل �ملر�سى �لذين ل يح�سلون على نتيجٍة �إيجابية 
يتّم  �لتي  �لبوؤر   �ملتعّددة  بالعد�سات  �لأحادية، نن�سحهم  �لروؤية  مع تقنية 
�لعد�سة  بتبادل  ن�سّميه  ما  وهو  �لطبيعية،  �لعني  عد�سة  �إز�لببة  بعد  زرعها 
خمتلفة  تركيز  نقاط  �لعني  د�خببل  �لبوؤر   �ملتعددة  للعد�سات  �لنك�سارية. 
مثل  ��ستخد�ماً،  �لأكبببر  �لأمبببور  يف  �لقريبة  للم�سافات  �لببروؤيببة  يف  تفيد 
للم�سافات  وكذلك  �لكتب،  قببر�ءة  �أو  �لكمبيوتر  �سا�سة  �أو  �ملحمول  �لهاتف 
كلتا  �أو يف  و�حببدة فقط،  عببنٍي  �لعد�سات يف  هببذه  ��ستخد�م  �لبعيدة. ميكن 
�لعني،  �إعببتببام  مر�سى  لببدى  �أي�ساً  زر�عتها  وميكن  للحالة،  تبعاً  �لعينني، 
وبن�سبٍة �أكر يف حالت ق�سر �لنظر �ل�سيخوخي.   وتتوّفر كذلك تقنياٌت 
�أخرى، نذكر منها ح�سو�ت �لقرنية، �أو عد�سات �لركيز �لثابتة �أو �ملتكيفة، 
�نت�سار�ً، وُتعتمد يف حببالٍت حمببّددة.  نقوم بتحديد  �أقببّل  ��ستخد�مها  لكّن 
ي�سعها  �لتي  �لنظار�ت  ونببوع  �ملري�س  عمر  �إىل  ��ستناد�ً  �لأن�سب  �لتقنية 
وقدر�ت �لإب�سار عنده وما حتتاج �إليه كل حالة. من �ل�سروري جد�ً �إجر�ء 
فح�ٍس كامل للعني للتاأكد من عدم وجود �أّي �أمر��ٍس �أخرى، ل�سمان �سحة 
�لعيون و�حل�سول على �أف�سل �لنتائج، مع �لإ�سارة �إىل �أّن غالبية �ملر�سى 
ل يحتاجون �إىل نظار�ٍت �أبد�ً، �إل يف حالٍت قليلة، ولأن�سطٍة حمّددة، وحتى 
يف مثل هذه �حلالت نحّقق م�ستوياٍت عالية من �لنجاح �لذي ينعك�س ر�حًة 
يزعجهم  كان  ملن  وخ�سو�ساً  حياتهم،  طبيعة  يف  �إيجابياً  وتغيري�ً  ملر�سانا 

جد�ً و�سع �لنظار�ت با�ستمر�ر قبل هذ� �لإجر�ء �جلر�حي. 

توزيع 1000 حقيبة على نزلء اإ�سالحية 
�سرطة اأبوظبي �سمن مبادرة وقاية واأمان

•• اأبوظبي-الفجر

يف  �ملجتمع  �أمببن  بقطاع  و�لإ�سلحية  �لعقابية  �ملوؤ�س�سات  مديرية  نفذت 
وقائية  حقيبة   1000 توزيع  ت�سمنت  جمتمعية  مبادرة  �أبوظبي  �سرطة 
على �لنزلء وذلك �سمن مبادرة وقاية و�أمان،  بدعم من �مل�سرف �ملركزي 
وحتت �إ�سر�ف �لهلل �لأحمر �لمار�تي وتاأتي �ملبادرة �إ�سهاًما من �ل�سركاء 
�ل�سر�تيجني لدعم �لفئات �ملتنوعة يف �ملجتمع. و�أكد �لعميد ركن �أحمد 
علي �ل�سحي، مدير مديرية �ملوؤ�س�سات �لعقابية و�لإ�سلحية �إلتز�م �سرطة 
على  ا  حر�سً �لإن�سانية،  �ملبادر�ت  و�إطببلق  �ملجتمعية،  بامل�سوؤولية  �أبوظبي، 
تعزيز �جلو�نب  ت�سهم يف  �يجابية  ب�سورة  تاأهيلهم  و�إعببادة  �لنزلء،  رعاية 
فاعلني يف  �أفببر�ًد�  ليكونو�  �سلوكياتهم  وتوجيه  �سخ�سياتهم،  �ملختلفة من 
�ملركزي يف رعاية  و�مل�سرف  �لأحمر  �لهلل  و�أ�ساد بدور هيئة  جمتمعهم. 
�ملبادرة، م�سري�ً  �إىل  ت�سافر جهود �ملديرية مع �ملوؤ�س�سات �ملعنية يف �لدولة 
للهتمام بالنزلء، ومد يد �لعون لهم  وحفظ حقوقهم  من خلل و�سع 
�لببعببديببد مببن �ل�سيا�سات و�لإجببببببر�ء�ت  �لببتببي تبببببد�أ منذ دخبببول �لببنببزيببل �إىل 
�مل�ستمدة  �لإ�سلمية  �ل�سريعة  مبادئ  وفق  منها   خروجه  وحتى  �ملوؤ�س�سة 
 ، �لرحمة  و�لإخببباء  و�لعدل  �لببدولببة  و�ملبنية على قيم  �لقو�نني يف  منها 

و�مل�ساو�ة  و��ستناًد� �إىل �لقانون �لدويل  ومبادئ حقوق �لإن�سان.
و�أو�سح خلفان �سرحان �لرميثي مدير مركز هيئة �لهلل �لأحمر �لإمار�تي 
�لعربية  �لإمببار�ت  لدولة  �ملتو��سلة  �جلهود  ترز  �ملبادرة  �أن  يا�س،  بني  يف 
�ملتحدة يف جمال رعاية �لنزلء و�إعادة تاأهيلهم، يف جمال �لبنية �لأ�سا�سية  
للمحكومني  تببقببدم  �لببتببي  و�لنف�سية  و�ل�سحية  �لجببتببمبباعببيببة  و�خلبببدمبببات 
�حل�سارية  �لبب�ببسببورة  ببببدوره  يعك�س  ممببا  �ملختلفة   باملوؤ�س�سات  �ملببوجببوديببن 

و�لإن�سانية لأو�ساع �ل�سجون د�خل �لدولة.
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ميكن  الربتقال،  وخا�شة  احلم�شيات،  ا�شتهالك  اأن  بريطانيون  باحثون  وجد 
ال  مبن  مقارنة  الن�شف  من  باأكرث  اجللد  ب�شرطان  االإ�شابة  خطر  من  يزيد  اأن 
و�شرطان  احلم�شيات  ا�شتهالك  بني  العالقة  يف  البحث  خالل  ي�شتهلكونها.ومن 
عوامل  باأنها  بالفعل  املعروفة  العوامل  من  عددا  االعتبار  يف  االأخذ  مع  اجللد، 

خطر للمر�ص، مثل العمر وامتالك الب�شرة الفاحتة، تو�شلت الدرا�شة اإىل 
اأن اأولئك الذين يتناولون اأكرث من ح�شة واحدة من الفاكهة بانتظام 

ال  مبن  مقارنة   ،%79 بن�شبة  باملر�ص  لالإ�شابة  عر�شة  اأكرث  كانوا 
ي�شتهلونها.

�لتي  �سور�لني  ت�سمى  مببادة  على  �حلم�سيات  ثمار  وحتتوي 
جتعل �لب�سرة ح�سا�سة لأ�سعة �ل�سم�س �لتي ت�سبب �ل�سرطان.

ووجد �أن �لأ�سخا�س �لذين ي�ستهلكون �ملزيد من �حلم�سيات، 
�أكر عر�سة للإ�سابة  �لرتقال،  �لرتقال وع�سري  وخا�سة 

ب�سرطان �جللد �لقاتل.
�جللدية  �لأمبببر��بببس  لأطببببباء  �لببريببطببانببيببة  �جلمعية  وقببالببت 
)BAD( �إن �لأ�سخا�س �لذين لديهم تاريخ عائلي للإ�سابة 
يف  �لفاكهة  ع�سري  بتجنب  ين�سحون  قببد  �جلببلببد  ب�سرطان 

�مل�ستقبل.
و�أو�سحت �ملتحدثة با�سم �جلمعية، هارييت د�لوود: "�لفو�كه 
ت�ستهلك  �لرتقال،  وع�سري  �لرتقال  وخا�سة  �حلم�سية، 
على نطاق و��سع يف �ململكة �ملتحدة. ويتز�يد ��ستهلك ع�سري 
�لبحث  هببذ�  ي�ساعد  �أن  وميكن  �سنوي.  �أ�سا�س  على  �لفاكهة 
�ملهنيني �لطبيني ب�سكل �أف�سل على تقدمي �مل�سورة للمر�سى 
عائلي  تاريخ  مثل  ثابتة  خطر  عو�مل  بالفعل  لديهم  �لذين 

من �سرطان �جللد للتقليل من تناول �حلم�سيات".
وتببو�ببسببل �لبببببحببث، مبببن جببامببعببة �إنبببديبببانبببا ونبب�ببسببرتببه �جلمعية 
�لريطانية لأطباء �لأمر��س �جللدية، �إىل �أن �أولئك �لذين 
يوميا  �لرتقال  مببن ع�سري  و�حببد  كببوب  مببن  �أكببر  ي�سربون 
ب�سرطان  لببلإ�ببسببابببة   54% بن�سبة  مببتببز�يببد  خببطببر  لببديببهببم 

�جللد.
�ليوم  �أكر من برتقالة و�حببدة يف  تناولو�  �لذين  و�أولئك 

لديهم خماطر متز�يدة بن�سبة 79%.
وقببببال �لببببباحببث �لببرئببيبب�ببسببي �لببدكببتببور �أنببببدرو 

زيادة  �إىل  �لبحث  هببذ�  "ي�سري  مببباريل: 
ب�سرطان  �لإ�ببسببابببة  خببطببر  كبببببرية يف 

�جلببببلببببد �ملببببرتبببببببببط ببببببزيبببببادة تبببنببباول 
�حلم�سيات".

م������ا ه������ي ع����الم����ات 
التحذير؟

�لبببببعبببببلمبببببة �لأكبببببببببر 
ل�سرطان  �بببسبببيبببوعبببا 
�جللد هي �لتغيري يف 
�أو  �لنم�س  �أو  �ل�سامة 

من  �لطبيعية  �لبقعة 
�جللد.

ب�سرتك  تعرف  �أن  �ملهم  ومن 
وكبببيبببف تبببببببدو ببب�ببسببكببل طبببببيببعببي حتى 

تلحظ �أي تغري�ت غري عادية �أو م�ستمرة.
وميكنك ��ستخد�م مر�آة، �أو طلب فح�س مناطق ب�سرتك �لتي 

ل ميكنك روؤيتها من �سريك حياتك �أو �سديقك.
�لأمر  �لبحث عنها عندما يتعلق  �أ�سياء يجب  وهناك خم�سة 

بال�سامات:

-التناظر:
�إذ� بد�أت بقعة جديدة �أو موجودة يف تغيري �سكلها، فقد تكون 

علمة على �لإ�سابة ب�سرطان �جللد.
�إذ� كان غري  �لوقت، ولكن  �أو يتغري مبرور  وقد ينمو فجاأة، 

متماثل، فمن �جليد �أن يفح�سه طبيب عام.

-احلدود:
�أو  �لنم�س  لها حببدود غري منتظمة، يف  �لتي  �لبقع  تكون  قد 

�ل�سامات، علمة حتذيرية ل�سرطان �جللد.

-اللون:
يببكببون لببلببعببديببد مبببن �لبب�ببسببامببات �لبب�ببسببرطببانببيببة �ألبببببو�ن خمتلفة 

بد�خلها. �أو رمبا ت�سبح �ل�سامة �ملوجودة �أكر قتامة.
و�إذ� كان لديك بقعة باألو�ن خمتلفة، �أو بد�أت �ل�سامة ت�سبح 
قتامة،  �أكبببببببر 
�إىل  فبببتبببحبببدث 
�لطبيب فور�.

-احلجم:

ل  وقببد  �لنمو.  تبببببد�أ يف  �سامة  عببن  �ستبحث  �ملرحلة،  هببذه  يف 
�أكر  �أنببه  تلحظ  قد  فببرة  بعد  ولكن  �لبد�ية،  يف  تلحظه 

مما بد�أ.
ويجب فح�س �أي �سامة تنمو يف �حلجم من قبل طبيب عام 

على �لفور.

-االرتفاع:
على  م�سطحة  تكون  �أن  �إىل  و�ل�سامات  �لنم�س  معظم  مييل 
�لإ�سابة  على  علمة  فهذه  فجاأة  �أحدها  �رتفع  و�إذ�  �جللد. 

ب�سرطان �جللد.
ب�سرتك،  على  طبيعي  ب�سكل  مرتفعة  �سامة  لديك  كببان  و�إذ� 
لذ�  �لإطببلق،  بال�سرطان على  ت�ساب  �أنها لن  يعني  فهذ� ل 

ر�قبها �أي�سا.
�لطبيعية من  �لبقعة  �أو  �لنم�س  �أو  �ل�سامة  �لتغيري يف  ويعد 
�أي�سا  هببنبباك  ولببكببن  �جلببلببد،  ل�سرطان  �سائعة  عببلمببة  �جلببلببد 
ورم  ذلك ظهور  �إليها، مبا يف  �لنتباه  �أخببرى يجب  علمات 
ت�سبب  قرحة  �أو  �سامة  �أو  بقعة  �أو  تلتئم،  ل  قرحة  �أو  جديد 

�حلكة �أو �لأمل.
و�إذ� لحظت �أيا من هذه �لعلمات، فر�جع طبيبك.

االأمان من ال�شم�ص
قالت مي�سيل ميت�سل، �لرئي�سة �لتنفيذية لأبحاث �ل�سرطان 
�ل�سمرة  �أن  �لبع�س  يعتقد  قببد  "بينما  �ملببتببحببدة:  �ململكة  يف 
�ل�سمر�ر  ��سمه  �ببسببيء  يببوجببد  ل  جببيببدة،  �سحة  على  عببلمببة 
من  نف�سه  حماية  يحاول  �لببو�قببع،  يف  ج�سمك،  لأن  �ل�سحي، 

�لأ�سعة �ل�سارة".
وقال كاري�س بيت�س، مدير �ملعلومات �ل�سحية يف مركز 

�أبحاث �ل�سرطان يف �ململكة �ملتحدة:
�أنف�سهم  �لنا�س  يحمي  �أن  �ملهم  "من 
�ملنزل  مببن  كببل  يف  �سحيح  ب�سكل 
وخبببببببارجبببببببه عببببنببببدمببببا تبببكبببون 
�لبب�ببسببمبب�ببس قبببويبببة. نببريببد �أن 
تبني  على  �لببنببا�ببس  ن�سجع 
�لطبيعي  مببببظببببهببببرهببببم 
وحبببمبببايبببة ببب�ببسببرتببهببم من 
�أ�ببببببسببببببر�ر �لأ�ببببسببببعببببة فبببوق 
�لبببببنببفبب�ببسببجببيببة مببببن خبببلل 
و�لتغطية  �لببظببل  عبببن  �لبببببحببث 

و��ستخد�م و�قي �ل�سم�س بانتظام".

ال يوجد �شيء ا�شمه اال�شمرار ال�شحي

ارتباط ا�ستهالك ع�سري الربتقال بالإ�سابة ب�سرطان اجللد!!

ي�ستجيب  �لبببدم،  �ل�سكر يف  ويبببزد�د  �لإنبب�ببسببان  يبباأكببل  وعندما 
�لإن�سولني  هببذ�  وي�سمح  �لإنبب�ببسببولببني.  ببباإفببر�ز  �لبنكريا�س 
�جللوكوز(  )�أي  �ل�سكر  ب�سحب  �جل�سم  خلليا  ذلببك  بعد 
من �لدم. ونتيجة لذلك، تقل كمية �ل�سكر يف جمرى �لدم 

وتكت�سب �خلليا يف �جل�سم م�سدر� للطاقة.
و�إذ� تعر�ست هذه �لعملية �للو�عية لل�سطر�ب، ما يعني 
�أن �لبنكريا�س ي�سبح غري قادر على �إفر�ز كمية كافية )�أو 

�أيا من �لإن�سولني(، فاإن كمية �ل�سكر يف �لدم تزد�د مبرور 
�لوقت.

تهيج  �إىل  �لبببدم  يف  �ل�سكر  ن�سبة  �رتببفبباع  يبببوؤدي  �أن  وميببكببن 
�ل�سر�يني �لتي تنقل �لدم يف جميع �أنحاء �جل�سم.

وت�شمل اأعرا�ص التهيج ما يلي:
- زيادة �لتبول

- زيادة �جلوع
- زيادة �لعط�س

- �لتعب
- �لروؤية �مل�سو�سة

- بطء �لتئام �جلروح
�إنه  كلينك"  "مايو  موؤ�س�سة  قالت  ذلببك،  �إىل  وبببالإ�ببسببافببة 
�لإبط  عببادة يف  د�كنة،  "مناطق من �جللد  قد تكون هناك 

و�لرقبة"، قد تدل على �رتفاع ن�سبة �ل�سكر يف �لدم.
�لرقبة  فى  �جللد  لون  تغرّي  �أن  بريطانية  در��سة  وك�سفت 
على  يكون علمة  �أن  �لببد�كببن ميكن  �لببلببون  �إىل  �لإببببط  �أو 
مر�س �ل�سكر، حيث �أن تغري �ألو�ن �لب�سرة، يدل على زيادة 

م�ستويات �لإن�سولني فى �جل�سم.
ويحتاج �أي �سخ�س يعاين من �أي من هذه �لعلمات، مهما 

كانت طفيفة، �إىل زيارة �لطبيب �لعام.
يف  �ل�سكر  م�ستويات  يقي�س  �أن  ب�سيط  دم  لفح�س  وميكن 

�لدم، و�لذي �سيحدد ما �إذ� كنت م�سابا بال�سكري �أم ل.
وقالت موؤ�س�سة "مايو كلينك": "ميكن �أن ت�ساعد خيار�ت 
�لنوع  مببن  �ل�سكري  مببر�ببس  منع  يف  �ل�سحي  �حلببيبباة  منببط 

�لثاين".
مبقدمات  �لإ�ببسببابببة  ت�سخي�س  مت  �إذ�  �أي�سا  هببذ�  وينطبق 
لي�س  ولببكببن  �لبببدم،  يف  �ل�سكر  يرتفع  عندما  �أي  �ل�سكري، 

بكميات �أكر للتاأهل ملر�س �ل�سكري من �لنوع �لثاين.
وهناك طرق لتباع منط حياة �سحي و�لوقاية من مر�س 
�ل�سكري �أو تخفيف �حلالة. و�أول �سيء يجب على �ملرء فعله 
و�خل�سرو�ت  �لفو�كه  مثل  �ل�سحية،  �لأطعمة  تناول  هو 

و�حلبوب �لكاملة �لغنية بالألياف.
و�ملهمة �لثانية هي �أن تكون ن�سيطا، وذلك عن طريق ق�ساء 
150 دقيقة يف �لأ�سبوع من �لتمارين �لهو�ئية �ملعتدلة �إىل 

�ل�سديدة، مثل ركوب �لدر�جات �أو �ل�سباحة.
�لريا�سية(،  و�لبببتبببمببباريبببن  �لبببغبببذ�ئبببي  )�لبببنبببظبببام  وكببلهببمببا 
�ببسببيبب�ببسبباعببد�ن يف حتببقببيببق �لبببهبببدف �لبببثبببالبببث، �حلبببفببباظ على 

�لتقليم.

وميكن �أن يببوؤدي فقد�ن قدر ب�سيط من �لببوزن �إىل تاأخري 
�لثاين من  �لنوع  �إىل  �ل�سكري  �لتقدم من مرحلة ما قبل 

مر�س �ل�سكري.
�لزمن،  من  طويلة  لفر�ت  �خلمول  جتنب  �أي�سا  ويجب 
لأن "�جللو�س �ساكنا ميكن �أن يزيد من خماطر �لإ�سابة. 
دقائق  لب�سع  و�لتحرك  دقيقة   30 كل  �ل�ستيقاظ  حبباول 

على �لأقل".

حتول مناطق حمددة من اجل�سم اإىل لون داكن
 قد تكون عالمة على ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم

ميكن اأن يوؤدي الت�شخي�ص املبكر ملر�ص ال�شكري من النوع الثاين اإىل تدخل مبكر يف املخاطر ال�شحية املرتبطة باحلالة، مثل 
اأمرا�ص القلب، وتلف االأع�شاب، واألزهامير.وعندما ترتاكم الكثري من الدهون احل�شوية حول االأع�شاء، 

مثل البنكريا�ص، ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل م�شاكل هرمونية، بالنظر اإىل اأن البنكريا�ص م�شوؤول عن اإنتاج 
هرمون االإن�شولني.
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اإخطار قانوين بال�سداد 
رقم )3326/2020(

�ملخطرة / وورلد لينك لوجي�ستك�س �سريف�سز م م ح ملالكها / حممد �سالح حممد �لقعيطي  - عنو�نها / موطنها �لقانوين �ملختار / مكتب �سلم 
للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية – �لكائن – �سارع �ل�سيخ ز�يد - بناية �يه بي �ي نف�س بناية �لحتاد �لوطني – قبيل مركز �لتجارة �لعاملي - �لطابق 

�خلام�س – مكتب ٥٠١ هاتف / 043318888  فاك�س / 043323222  �س ب / 2719
2017/1/273547 بتاريخ  �مل�سدقة قانونا برقم حمرر بتاريخ لدى حماكم دبى  �لوكالة  �لقري�سي مبوجب  �ملحامي / جمال حممد  بوكالة 
تاريخ   2015/1/151371 حمببرر  برقم  قانونا  �مل�سدقة  �لوكالة  مبوجب  ميز�ر  �هلل  عبد  �حلميد  عبد  وميثله/عمرو   2017/12/17

دبي  حماكم  لدى   2015/7/15
�سد  - �ملخ�سر �ليهما / ١ - عبد �لرز�ق �سامل غازى مرزوك �لعميم ب�سخ�سة وب�سفتة مالك �ملوؤ�س�سة )�ستاليون للتجارة �لعامة( موؤ�س�سة فردية 
عنو�نها / �مارة �بو ظبي – مدينة �سخبوط – �سارع �لفلح حو�س رقم 1 – فيل رقم )59( – بالقرب من مركز �سمر لند �لطبي - هاتف / 

 0502227772    0551155888   0551155885
�ربعة  ومائتان  �ثنني مليون  ) فقط  در هم  وقببدره )2224500(  ب�سد�د مبلغ  وب�سفتة  ب�سخ�سة  �ليه  �ملخطر  بالز�م  قانوين  �خطار   / �ملو�سوع 

�لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من  وع�سرون �لف وخم�سمائة درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �سنويا 
مببلغ  �ليه  �ملخطر  ح�ساب  على  م�سحوب  درهم   )50037( رقم  �سيك  نية  وب�سوء  للمخطرة  �ليه  �ملخطر  �عطى   2017/2/16 بتاريخ   -1

وقدره )2000000( م�سحوب على م�سرف �بوظبي �ل�سلمي 
مببلغ  �ليه  �ملخطر  ح�ساب  على  م�سحوب  درهم   )500057( رقم  �سيك  نية  وب�سوء  للمخطر  �ليه  �ملخطر  �عطت   2017/12/5 بتاريخ   -2

وقدره )224500( م�سحوب على م�سرف �بوظبي �ل�سلمي 
وقت  لل�سحب  كبباف  ر�سيد  وجببود  لعدم  �سرف  دون  �ل�سيك  رد  ��ستحقاقة  تاريخ  يف  عليه  �مل�سحوب  �لبنك  من  ل�سرفة  �ل�سيك  تقدمي  عند   -3

�ل�ستحقاق
بتقدمي بلغ جز�ئي رقم 4693 ل�سنة  2018 لدى مركز �سرطه بر دبي و�لذي مت قيده برقم 54424  ل�سنة 2018 جز�ء  �ملخطر  قام   -  4
�أيد �حلكم �مل�ستاأنف فطعن  2018 و�لذي  9271 ل�سنة  دبي وق�سى فيها بحب�س �ملخطر �ليه ملدة ثلث ��سهر ، ثم طعن عليه بال�ستئناف رقم 
�ملخطر �ليه بالتمييز و�لذي نق�س �حلكم فتم �عادتة ملحكمة �ل�ستئناف و�لتي قامت بتعديل �حلكم و�لكتفاء بتغرمي �ملخطر �ليه مببلغ وقدرة ) 

�ليه �مل�سنده  �لتهمة  عن  درهم   )100000
�ملبلغ  �سد�د  على  حلمله  �ملخطر  بذلها  �لتي  و�لقانونية  �لودية  �ملحاولت  رغم  �لذكر  �سالفي  �ل�سيكني  قيمة  �سد�د  عن  ممتنع  �ليه  �ملخطر   -5

�ل�سيك حمل �لإخطار 
بناء عليه ، فان �ملخطر ينبة على �ملخطر �ليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدرة )2224500( درهم )فقط �ثنان مليون ومائتان �ربعة وع�سرون �لف 
تاريخ و�سول هذ�  �يببام من  وذلببك خلل خم�سة  �لتام  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  9% �سنويا من  بوقع  �لقانونية  و�لفائدة  درهببم(  وخم�سمائة 

�لإخطار للمخطر �ليهما 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001829 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ماجو�س �نرنا�سيونال �س م ح )�ملدعي عليها �لوىل(  
جمهول حمل �لإقامة : �ملنطقة �حلرة مطار �ل�سارقه قطعة �ر�س جيه 6 - 2

�ىل �ملدعى عليها 2 - لي�سا هارود- بريطاين �جلن�سية 
�لعنو�ن : �ملنطقة �حلرة – مطار �ل�سارقه- قطعة �ر�س جيه 2 - 6 - �س.ب: 120071 

بناء على طلب �ملدعي - عبد�لرحمن حممود �سعيد فخري- �سعودي �جلن�سية 
قد �قام عليكما �لدعوى ويطالبكم فيها :  �لق�ساء بحل وت�سفية �ل�سركتني �مل�سماه ماجو�س �نرنا�سيونال 
3453 و 3454 وتعيني م�سفي  �سركة منطقة حرة ذ�ت م�سوؤوليه حمدودة �لتجارية و�ل�سناعية �رقام 
ق�سائي لها تكون مهمته جرد ما ل�سركه من �مو�ل وما عليها من �لتز�مات وحترير قائمه بها وم�سك دفر� 
لقيد �عمال �لت�سفيه و�ن ي�سيد يف حال لها من حال )مع عدم وجود �ي �حو�ل ظاهرة( لها و�ن يودع �ي 
مبالغ يقب�سها يف �حد �مل�سارف حل�ساب �ل�سركة حتت �لت�سفيه و�ن يقوم بجميع �لعمال �لتي تقرر فيها 
�لت�سفيه وتقدمي تقرير بذلك للمحكمة و�لتا�سري على �لت�سفيه لدى �جلهات �ملخت�سه و�سول �ىل �سطب 

�ل�سركة من �سجلت �جلهات �ملخت�سه.
�لز�م �ملدعى عليها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماه.

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/4/29 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية 
�ملدنية يف متام �ل�ساعة 9.30 �سباحا -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 5( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل 
�مل�ستند�ت وذلك خلل مدة ل تزيد على  بها كافة  �لدعوى مرفقا  ، وتقدمي مذكرة جو�بية على  معتمد 
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املال والأعمال

الأمني العام لـ » اأبوظبي للجودة«: نتائج اإيجابية 
للمجل�س تدعم منو القطاعات احليوية بالإمارة

•• اأبوظبي-وام:

للجودة  �أبوظبي  ملجل�س  �لعام  �لأمببني  �لكعبي  هببلل  �لدكتور  �سعادة  �أكببد 
و�ملطابقة �أن قطاعات �ملجل�س �ملختلفة حققت نتائج �إيجابية خلل �لربع 
تعزيز  �إىل  تهدف  ��سر�تيجية طموحة  �إطببار  �جلبباري يف  �لعام  �لأول من 
�لقطاعات  منببو  يدعم  مبببا  �أبببوظبببببي  يف  للجودة  �لتحتية  �لبنية  وتطوير 
من  ويعزز  �ملنتجات  و�سلمة  �لغذ�ئي  �لأمببن  ويحفظ  بببالإمببارة  �حليوية 

حماية �مل�ستهلك.
وقال �سعادته يف ت�سريحات لوكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” �إن �ملجل�س م�ستمر 
يف دعم �ل�سركاء و تقدمي خدمات مبو��سفات عاملية من خلل تطبيق �أعلى 
معايري �جلببودة و�لببذي ظهر جليا يف دعم �لقطاعيني �لعام و�خلا�س من 
�لتجارية  �لببعببد�لببة  وحتقيق  و�ملنتجات  �خلببدمببات  بببجببودة  �لرتببقبباء  خببلل 
�لتابعة  �لقطاعات  �لتي تقدمها  �لر�ئدة  �ملزيد من �خلدمات  عر تطبيق 

للمجل�س.
وفيما يخ�س �ملوؤ�سر�ت و�لنتائج �لتي حققتها قطاعات �ملجل�س خلل �لربع 
و�ملو��سفات  �ملطابقة  خدمات  قطاع  �أن  �أو�سح   .. �جلبباري  �لعام  من  �لأول 
�أجنز 3 طلبات �إ�سد�ر �ملعايري و�لوثائق �لفنية لأبوظبي و43 طلب �سهادة 
مطابقة منتج و18 طلب جتديد �سهادة مطابقة منتج و7 طلبات �إ�سد�ر 
ترخي�س با�ستخد�م علمة �لثقة �إ�سافة �إىل 30 طلب جتديد �لرخي�س 
طلب  و2243  منتج  ت�سجيل  �سهادة  طلبات  و9  �لثقة  علمة  با�ستخد�م 
جتديد �سهادة مطابقة خدمات �لأفر�د بالإ�سافة �إىل 1134 طلب �سهادة 

مطابقة خدمات �لأفر�د.
و�أ�سار �لكعبي �إىل �أن خمتر �لفح�س �ملركزي �لتابع للمجل�س �أجنز خلل 
�لربع �لأول من �لعام �جلاري �أكر من 47689 فح�ساً خمرياً ما يعك�س 
�لأ�سو�ق  يف  �ملعرو�سة  �ملنتجات  جببودة  على  �حلفاظ  على  �ملجل�س  حر�س 

و�ملو�د و�لأجهزة �مل�ستخدمة يف قطاعات �لأعمال �ملتنوعة.
ملنتجات  فببحبب�ببسببا   9763 ت�سمنت  �ملببخببريببة  �لببفببحببو�ببسببات  �أن  و�أ�بببسببباف 
للأدوية  فح�ساً  و139  للمياه  فح�ساً  و34512  و�لبب�ببسببو�ئببل  �لأغببذيببة 
فح�ساً  و432  و�لإن�ساء  �لبناء  ملببو�د  فح�ساً  و1130  �لطبية  و�لأجببهببزة 
و21 فح�ساً  زر�عياً  و18 فح�ساً  بيئياً  و1672 فح�ساً  �ملحولت  لزيوت 

مل�ستح�سر�ت �لتجميل.
تنفيذ  مت  �إنببه  قببال   .. و�مل�ستهلكني  �لأ�ببسببو�ق  خببدمببات  قطاع  يخ�س  وفيما 
�سلمة  مببن  �لتاأكد  بهدف  �لتجارية  و�ملببر�كببز  لببلأ�ببسببو�ق  ميد�نية  زيبببار�ت 
�أبوظبي من خلل  و�ملتد�ولة يف  �مل�ستخدمة  �لقانونية  و�ملو�زين  �ملنتجات 
�أد�ة   3،028 من  و�لتحقق  �لأ�ببسببو�ق  يف  منتجاً   16،492 على  �لتفتي�س 
عدد  بو�قع  م�سبًقا  �ملعباأة  �لعبو�ت  من  عبوة   85 وفح�س  قانونية  قيا�س 
عينات بلغ 2،610 عينات و�سحب �إجمايل 6 منتجات وهو ما يعادل 277 

�سلعة وت�سحيح 6 منتجات.
و�أ�سار �لأمني �لعام ملجل�س �أبوظبي للجودة و�ملطابقة �إىل �أن معهد �لإمار�ت 
�ساهمت  �لتي  لل�سركاء  �ملختلفة  �خلدمات  من  �لعديد  قدم  للمرولوجيا 
�إذ  �لقيا�س  �أف�سل معايري  يف دعم �جلهات �حلكومية و�خلا�سة يف تطبيق 
بينية  ��ست�ساريتني و16 مقارنة  �سهادة معايرة وخدمتني   95 �إ�سد�ر  مت 

وبرناجمي تدريب.
�لعديد  �لتعاون مع  �سبل  تعزيز  �إىل  �ملجل�س تهدف  ��سر�تيجية  �أن  و�أكببد 
تعاون  منظومة  لبناء  وذلبببك  و�خلببا�ببس  �لببعببام  �لقطاعني  يف  �جلببهببات  مببن 
�أعلى م�ستويات �جلودة و�ملطابقة  م�سرك مع �ل�سركاء ت�ساهم يف تطبيق 

يف عملياتهم �لت�سغيلية.
بو�سوح يف عدة جمالت حيوية حيث  تتجلى  �ملجل�س  ب�سمات  �أن  و�أ�ساف 
�إمارة  �مل�ستد�مة يف  ��سر�تيجيات �جلودة  قطعنا �سوطاً طويًل يف حتقيق 
�لكلفة  تقليل  يف  و�مل�ساهمة  بببالإمببارة  �حليوية  �لقطاعات  ودعببم  �أبوظبي 
لتعزيز  �لوطنية  �ل�سناعات  ودعببم  �لقطاعات  لتلك  و�لببوقببت  �لت�سغيلية 

�لتناف�سية �لعاملية.
و�أ�سار �لكعبي �إىل �أن �ملجل�س يقوم بدور حموري يف �لرقابة على �لأ�سو�ق 
�لتجارية  و�لعد�لة  �ل�سفافية  ولتحقيق  �ملتد�ولة  �ملنتجات  جببودة  ل�سمان 
وو�ببسببع مببعببايببري وببببر�مبببج �ببسببامببلببة تبب�ببسبباهببم يف رفبببع كببفبباءة عببمببل �ملوؤ�س�سات 
و�لعاملني على حٍد �سو�ء مبا يتما�سى مع توجهات حكومة �أبوظبي وبناء 

�قت�ساد قائم على �ملعرفة.

فاهم بن �سلطان القا�سمي: »دائرة العالقات احلكومية«
 تر�سخ مكانة الإمارات وال�سارقة كمركز اقت�سادي معريف م�ستدام

•• ال�شارقة -وام: 

د�ئرة  رئي�س  �لقا�سمي  �سلطان  بن  فاهم  �ل�سيخ  �أكببد 
يف  ت�سهم  �لببد�ئببرة  �أن  بال�سارقة  �حلكومية  �لعلقات 
تر�سيخ مكانة دولة �لإمار�ت ب�سكل عام و�إمارة �ل�سارقة 
على وجه �خل�سو�س كمركز �قت�سادي معريف يجذب 
خمتلف �لإ�ستثمار�ت و �ل�سر�كات �لعاملية �لقائمة على 

�لتكنولوجيا و �لبتكار و حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة.
�لبب�ببسببارقببة و بتوجيهات  �إمببببارة  “ نببحببن يف   : و�أ�بببسببباف 
حممد  بببن  �سلطان  �لببدكببتببور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
لدينا  �ل�سارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�سمي ع�سو 
�لقت�ساد   / خطط طموحة مع عدة قطاعات مهمة 
�لببر�ث /  و �لتجارة و �لتعليم و �ملعرفة و �لثقافة و 
�سمن برنامج متكامل يقود �لإمارة لأن ت�سبح مركز� 
�لتي  �لد�ئرة  تتو��سل  �لقطاعات حيث  تلك  عامليا يف 
يف  ��سر�تيجيني  �ببسببركبباء  مببع   2014 عببام  تاأ�س�ست 
دبلوما�سية  بببو�بببة  ببباعببتبببببارهببا  �لببعببامل  دول  خمببتببلببف 
للتعرف على �إمارة �ل�سارقة و متثيلها خارج �لدولة .. 
�أن �سريك �لد�ئرة �ل�سر�تيجي هي وز�رة  �إىل  لفتا 

�خلارجية و �لتعاون �لدويل« .
و قال �ل�سيخ فاهم �لقا�سمي يف حو�ر خا�س مع وكالة 
�أنباء �لإمببار�ت / و�م / : “ نحظى يف �إمببارة �ل�سارقة 
تطويرها  على  ونعمل  متنوعة  ثقافية  حتتية  ببنية 
�لثقافة  عببلببى  �لبب�ببسببوء  ي�سلط  دويل  بببرنببامببج  �ببسببمببن 
�ل�سارقة  “ �أيبببام  هببذ� ينجلي يف تنظيم  و  �لإمببار�تببيببة 
يتمثل يف  و  �لن�سر  قببطبباع  كببذلببك على  “ و  �لببر�ثببيببة 
تنظيم “ معر�س �ل�سارقة �لدويل للكتاب “ .. م�سري� 
مع  �لببعببلقببات  تعزيز  يف  يتبلور  �لببد�ئببرة  دور  �أن  �إىل 
�لدول �ل�سديقة يف جميع �أنحاء �لعامل لتعزيز �سمعة 
على  و�ل�سياحية  �لإقت�سادية  فال�ستثمار�ت  �لدولة، 
�سبيل �ملثال تبد�أ و تنطلق من �لتفاهم �لثقايف و بناء 
ج�سور �لعلقات مع تلك �لدول وهو ما يعد من �أهم 
مع  �لد�ئمة  و�ل�سر�كة  �لطويلة  رحلتنا  يف  �خلطو�ت 
�لعلقات �حلكومية  د�ئببرة  ». وحببول دور  �لعامل  دول 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  �ل�سارقة يف تعزيز ��سر�تيجية  يف 
�ملجتمعات  تركز على  �لببد�ئببرة  �أن  �أو�ببسببح   .. لببلإمببارة 
�إمارة  تت�سابه يف جتربتها وطموحها مع  �لتي  و�ملببدن 
وكامبريدج،  بطر�سرغ  �سانت  مدينتي  مثل  �ل�سارقة 
�ملجتمعات  مبببع  عببلقببتببنببا  تبببكبببون  �أن  عببلببى  ونببحببر�ببس 
وخر�ت  مببعببارف  تبببببادل  علقة  �لأخبببرى  و�ملوؤ�س�سات 

خمتلف  على  كبرية  ومببنببجببز�ت  ثرية  جتربة  فلدينا 
�ل�سعد ونفخر مب�ساركتها مع �جلميع.

�لد�ئرة تعزيز  و�أ�ساف علي م�ستوى �لقت�ساد تدعم 
�لتنوع يف �لقطاعات بالركيز على �ل�سركات �حلديثة 
�أن  يف  وت�سهم  و�لبببتببكببار  �لتكنولوجيا  على  �لقائمة 
�سركة  فلدينا  �لعاملية  لل�سركات  مقر�  �ل�سارقة  تكون 
لإد�رة  خا�سة  �سركة  �أكببر  تعتر  �لتي  غلفتيرن”   “
�ملو�نئ يف �لعامل و�سركة “�لعربية للطري�ن” و�سركة 
�متدت  �لتي  �لنفايات  �إد�رة  يف  �ملتخ�س�سة  “بيئة” 
خببدمبباتببهببا �إىل �ملببديببنببة �ملببنببورة ومبب�ببسببر وتببعببمببل حاليا 
�ل�سناعية مع �حلكومة  �لنفايات  على م�سروع لإد�رة 
�ل�سركات  بني  كو�سيط  دورنببا  يببرز  وهنا  �لدمناركية 

�لعاملية و�ملحلية .
�لبببد�ئبببرة عببلببى جتبببارب �ملجتمعات  �إطببببلع  �إىل  و�أ�بببسبببار 
وتر�سيخ  �لعاملية  �لأكببادميببيببة  و�ملوؤ�س�سات  و�ل�سركات 
عببلقبباتببهببا مبببع نببظببري�تببهببا يف �لبب�ببسببارقببة ور�بببسبببد �أهم 
�مل�ستد�مة  �لتنموية  �ملببجببالت  يف  �لببعبباملببيببة  �لببتببجببارب 
و�لتعرف على تفا�سيلها و�ل�ستفادة منها بهدف �إثر�ء 

جتربة �ملوؤ�س�سات يف �لإمارة .
د�ئرة  �إن  �لقا�سمي  �سلطان  بببن  فبباهببم  �ل�سيخ  وقبببال 
�ملعنية  �جلببهببات  مببع  وبالتعاون  �حلكومية  �لببعببلقببات 
ت�سرف على م�سروع �لتحول �لرقمي يف �إمارة �ل�سارقة 
�ملائة  40 يف  �أ�سبحت  5 �سنو�ت حيث  بببد�أ من  �لببذي 
مببن خببدمببات �لبببدو�ئبببر �حلببكببومببيببة ببببالإمبببارة متوفرة 
�إىل  .. لفتا  24 خدمة  �إلكرونيا من خلل تقدمي 
وجود خطة طموحة لتطوير بنية رقمية تربط جميع 
�لدو�ئر وتقدم خدمات عالية �جلودة لكافة �ملو�طنني 

و�ملقيمني يف �لإمارة.
مكتب  تاأ�سي�س  �خلطة  هببذه  ملمح  مببن  �أن  و�أو�ببسببح 
تبباأ�ببسببيبب�ببس بنية  “ ومببهببمببتببه  �لببرقببمببيببة  �لببب�بببسبببارقبببة   “
توفري  �لأوىل  مبببر�حبببل  ثببلثببة  وفبببق  رقببمببيببة  حتببتببيببة 
�لر�مج  �أف�سل  ��ستخد�م  �لثانية  و  �لبيانات  مر�كز 
�حلكومة  يف  متكاملة  �إد�رة  لببتببوفببري  �لتكنولوجية 
�إىل  م�سري�   .. �خلببدمببات  تقدمي  مرحلة  �إىل  و�ببسببول 
�أنه خلل �لأ�سهر �لقليلة �لقادمة �سنطلق �أول من�سة 
متكاملة تقدم خدمات جمتمعية كمرحلة �أوىل ومن 
تطلق  للمجتمع  رقمية  و�جهة  لت�سبح  تطويرها  ثم 
مبب�ببسبباريببع رقببمببيببة تببركببز عببلببى 5 حمببباور هببي خدمات 
حكومية رقمية وعقار�ت رقمية وكهرباء ومياه رقمية 
�إىل  �ملو��سلت و�سول  و  �لنقل  وكذلك رقمنة قطاع 

تتبعها  �لتي  �لطرق  حببول  و   . و�لطب  �ل�سحة  قطاع 
�لد�ئرة يف تعزيز �سورة �ل�سارقة يف �ملحافل �لدولية .. 
قال �لقا�سمي �إن �لد�ئرة ت�سعى با�ستمر�ر �إىل تن�سيق 
�لعلقات وتعزيزها ما بني موؤ�س�سات وجمتمع �إمارة 
�لأخرى  و�ملجتعات  �ملوؤ�س�سات  وبببني  عموما  �ل�سارقة 
�لفعاليات  �أهببم  ح�سور  على  د�ئببمببة  ب�سفة  وحتببر�ببس 
�لإقليمية و�لدولية �لثقافية و�لقت�سادية و�لتقنية ، 
فنحن نعتر �ملتحدث �لر�سمي للإمارة ننقل ر�سالتها 
يف �ملحافل �لدولية ونعر�س خللها �مل�سهد �لتنموي 
�إن�ساء  على  و�لعمل  �لإمبببارة  يف  و�حل�ساري  و�لثقايف 
�لإمبببببارة و�جلهات  بببني  �لببعببلقببات  مببن  فبباعببلببة  �سبكة 
�لثقافية  �لرو�بط  تعزيز  بهدف  و�لدولية  �لإقليمية 

و�لقت�سادية و�لإن�سانية .
ولفت �إىل �أن من ثمار هذه �جلهود نيل �ل�سارقة لقب 
�لعربية  �ل�سياحة  وعا�سمة  �لعربية  �لثقافة  عا�سمة 
ومدينة   2019 للعام  للكتاب  �لعاملية  و�لعا�سمة 
�ببسببديببقببة لببلأطببفببال و�لببيببافببعببني �ملببقببدمببة مببن جانب 
�إىل  “يوني�سيف”  للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  منظمة 
بني  �لعاملية  لل�سركات  كمركز  مكانتها  تر�سيخ  جانب 
وهذ�  �لعاملية  و�لثقافية  �لقت�سادية  �لكيانات  �أهببم 
يوؤكد فاعلية �ل�سر�تيجية �لعامة للدولة وتوجيهات 

�ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة.
�لعلقات  د�ئببببببرة  حببقببقببتببهببا  �لبببتبببي  �ل�بببسبببتبببفبببادة  وعببببن 
“ يف جممل   19 “ كببوفببيببد  �أزمببببببة  مبببن  �حلببكببومببيببة 
�أعمالها و خططها .. قال �ل�سيخ فاهم �لقا�سمي لقد 
كوفيد  �أزمببة  ظل  يف  �لعامل  حببول  �ملجتمعات  �بتكرت 
19 ممار�سات وو�سائل حديثة للعمل و�لعي�س و�لتعلم 
�ل�سارقة  �إمببببارة  جتببربببة  نببقببل  �إىل  ت�سعى  و�لبببد�ئبببرة   ،
�لآخببريببن من  و�لتعرف على جتببارب  �ل�سياق  هببذ�  يف 
وفعالية وحيوية  قوة  �أكببر  �سيناريوهات  �إعببد�د  �أجببل 
من  و��ستخل�سنا  �مل�ستقبل  مببفبباجبباآت  مببع  لببلببتببعببامببل 
�أن يببكببون يف �جلببوهببر ويف  �أن �لببتببطببور يببجببب  �لأزمببببة 
�لتعليم  �أدو�ت  وتببطببويببر   ، و�لن�ساطات  �لعمل  قيمة 
بل  �مل�ستقبل  �أزمببات  ملو�جهة  يكفي وحببده  بعد ل  عن 
تطوير  �أن  كما  �لتعليم  خمرجات  تطوير  �إىل  نحتاج 
با�ستخد�م  بعد  عن  بالعمل  يتعلق  فيما  �لعمل  �أدو�ت 
�لتطبيقات �لإلكرونية مهم جد�ً ول بد من تطوير 
ثقافة �لعمل وتعزيز �أمن �لعاملني وم�ساعدتهم على 

تخطي �لأزمات.
وعبببن �أهبببم �لبب�ببسببركبباء �ل�ببسببر�تببيببجببيببني �لببذيببن تعتزم 

�لد�ئرة �لتعاون معهم يف �مل�ستقبل �ملنظور .. �أو�سح �أن 
د�ئرة �لعلقات �حلكومية تعمل ب�سر�كة ��سر�تيجية 
مع كافة �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�سبه �حلكومية يف �إمارة 
وموؤثر�ً  فبباعببًل  �سريكاً  �لببد�ئببرة  تعد  كما   .. �ل�سارقة 
لل�سركات و�ملوؤ�س�سات �خلا�سة وتتعاون مع جميع هذه 
�ملمار�سات  باأف�سل  �إثر�ء جتربتها  �أجل  �ملوؤ�س�سات من 
ت�سهيل و�سول هذه  �ل�سعد وحتر�س على  على كافة 
معها  ت�سرك  �لببتببي  �لعاملية  �جلببهببات  �إىل  �ملوؤ�س�سات 
تعزيز  على  �لببد�ئببرة  وتعمل  و�مل�سالح  �لن�ساطات  يف 
وكذلك  �لحتبباديببة  �حلكومية  �جلهات  مع  �لعلقات 

�جلهات �ملحلية للإمار�ت �لأخرى.
�ل�سيخ  قال   .. �ل�سارقة  �إمببارة  مل�ستقبل  نظرته  وحببول 
ع�سر�  حاليا  “ نعي�س   : �لقا�سمي  �سلطان  بن  فاهم 
ديننا  �ملحافظة على  ذ�ته  �لوقت  لكن علينا يف  رقميا 
و�سعه  �لببذي  �ملتكامل  فالرنامج  لغتنا  و  ثقافتنا  و 
�ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة للإمارة يت�سمن خطة 
طموحة ذ�ت جذور عميقة يف تاريخنا و ثقافتنا لذلك 
�ل�سارقة  جمببمببع  يف  �ملتمثل  �ملببعببريف  �لقببتبب�ببسبباد  نبببرى 
و  �لعلم  كذلك  و  �لإبتكار  و  �لتكنولوجيا  و  للبحوث 
جميع  �جلامعية  �ل�سارقة  مدينة  خببلل  من  �ملعرفة 
ذلبببك يعك�س حببفبباظببنببا عببلببى ثببقببافببتببنببا و تببرويببجببهببا يف 

خمتلف دول �لعامل و هذ� ي�سمن لنا �مل�ستقبل«.

ت�شتهدف طلبة اجلامعات بالتخ�ش�شات الهند�شية

م منت�سبي مبادرة »انطالقة«    » الطاقة والبنية التحتية« ُتكرِّ
   يو�شف اآل علي: ن�شعى الإعداد جيل اإماراتي ميتلك مهارات عملية لبناء م�شتقبل م�شرق للدولة

•• دبي-الفجر : 

علي،  �آل  يو�سف  �ملهند�س  �ببسببعببادة  كببرم 
�مل�ساعد لقطاع �لكهرباء و�ملياه  �لوكيل 
�لطاقة  وز�رة  يف  �ملبب�ببسببتببقبببببل  وطببباقبببة 
 “ منت�سبي  مبادرة  �لتحتية،  و�لبنية 
�نطلقة” �إحدى �ملبادر�ت �لر�ئدة على 
م�ستوى �لدولة �لهادفة �إىل دعم طلبة 
يف  �لهند�سية  بالتخ�س�سات  �جلامعات 
باطلعهم  �لأخببرية،  ف�سول  تخرجهم 

�لتطبيقية  �ملببببمببببار�ببببسببببات  �أهبببببببم  عبببلبببى 
و�لببتببخبب�ببسبب�ببسببيببة و�إكببب�بببسببباببببهبببم �ملبببعبببارف 
تببخببدمببهببم يف  �لببتببي  �لعملية  و�ملبببهبببار�ت 
حياتهم  �لعملية بعد تخرجهم، ليكونو� 

عوناً للوطن وُبناة �مل�ستقبل . 
�نت�سب  �لتي  �ملبببببادرة  �أن  �سعادته  و�أكبببد 
108 طبببلب وطببالبببببات، تهدف  �إلببيببهببا 
�إىل تاأهيل �مل�ساركني فيها ل�سوق �لعمل 
�لكهربائية،  �لتخ�س�سات  �لهند�سة  يف 
و�لببببهببببنببببد�ببببسببببة �ملبببببدنبببببيبببببة، و�لبببهبببنبببد�بببسبببة 

�ل�ستد�مة  وهبببنبببد�بببسبببة  �ملببيببكببانببيببكببيببة، 
�لتخ�س�سية  و�ملبببببجبببببالت  و�لببببطبببباقببببة، 
لدولة  �لتوجه  �مل�ستقبلي  تخدم  �لتي 
�ملببتببحببدة وخططها  �لببعببربببيببة  �لإمبببببار�ت 
�إىل  لفببتببا   ،2071 �ملببئببويببة  لببتببحببقببيببق 
عدد  يبب�ببسببل  �أن  �إىل  تببطببلببع  �لببببببوز�رة  �أن 
منت�سبي  �ملبادرة مع نهاية �لعام �جلاري 

�إىل 200 طالب وطالبة . 
ن�سعى من خلل  �آل علي:” �إننا  وقببال 
�إىل ر�سم م�ستقبل  “�نطلقة”  مبادرة 

جيل متطلع خلدمة �لوطن، ببث �لهمة 
�لهوة بني  نفو�سهم  وردم  و�حلما�سة يف 
و�لأخذ  و�لعملية،  �لتعليمية  �ملرحلتني 
�لنهائية،  باأيديهم يف ف�سول تخرجهم 
�أف�سل  عبببلبببى  �طبببلعبببهبببم  خبببببلل  مببببن 
و�لتخ�س�سية  �ملببمببار�ببسببات  �لتطبيقية 
على  بببالعببتببمبباد  لتخ�س�ساتهم  وفببقببا 
ن�سمن  خبببرة،  ذوي  �أكببفبباء  مهند�سني 
�إمار�تي من مهند�سي  �إعببد�د جيل  بهم 
عملية  مببببهببببار�ت  ميببتببلببكببون   �مل�ستقبل 

ببببنببباء مبب�ببسببتببقبببببل م�سرق  ببنببهببم مبببن  متببكِّ
لببلببدولببة، مبببوؤكبببد�ً حببر�ببس �لبببببوز�رة على 
بدعم  �ملجتمعية  مب�سوؤوليتها  �لببقببيببام 
بالتخ�س�سات  �جلبببببامبببببعبببببات   طبببلبببببببة 
�لببهببنببد�ببسببيببة، وتببطببويببر مببهببار�تببهببم مبا 
يخدم توجه �لدولة وقيادتها �لر�سيدة 
�ملتمثلة مبتطلبات  �لتحديات  ومو�كبة 
 �لعمل �ملتغرية، م�سري�ً �إىل �أن توجهات 
�لوز�رة تت�سق مع حكومة �لإمار�ت �لتي 
تويل �لأجيال �جلديدة �هتماما كبري� . 

دبي ل�سناعات الطريان تقدم طلبية ل�سراء 15 طائرة من طراز بوينج 737 ماك�س 
��ستهلك �لوقود و�لأد�ء و�ملرونة يف �سوق �لطائر�ت �أحادية �ملمر . وكانت دبي 
ل�سناعات �لطري�ن قد �أعلنت موؤخر�ً عن �تفاقية لت�سليم 18 طائرة من طر�ز 
737 ماك�س 8 �إىل �سركة �أمريكان �إيرلينز. قال �إح�سان منري، نائب �لرئي�س 
ل�سناعات  دبي  “لعبت  بوينج:  �سركة  �لتجاري يف  و�لت�سويق  للمبيعات  �لأول 
�أ�سا�سياً يف دعم عملئها ليتمكنو� من حتقيق �هد�ف �لت�سغيل  �لطري�ن دور�ً 
لي�سيفو�  عبببادو�  �أنببهببم  وي�سرنا   8-737 لببطببائببر�ت  �لأمببثببل  �لبيئي  و�لأد�ء 
�لأ�سا�سية  �لببطببائببر�ت  لتكون  �إىل خطط منببوهببم،   737 طببائببر�ت  مببن  �ملببزيببد 
�سعد�ء  �لتجاري. ونحن  �لطري�ن  رحببلت  �لركاب يف  تعايف حركة  يف م�سرية 
معهم  �لتعاون  �إىل  ونتطلع   737 بطائر�ت  �لببطببري�ن  ل�سناعات  دبببي  بثقة 
خلدمة متطلبات �أ�سطول �سركات �لطري�ن يف جميع �أنحاء �لعامل«. وبف�سل 
حمركاتها �جلديدة و�لأكر كفاءة يف ��ستهلك �لوقود وديناميكاتها �لهو�ئية 
تقلل  وباتايل   ٪16 بن�سبة  �أقببل  وقببود�ً   8-737 طائر�ت  ت�ستهلك  �ملح�ّسنة، 
حجم �لنبعاثات ب�سكل كبري  لكل مقعد مقارنًة بالطائر�ت �لتي حتل حملها. 
ت�ستوعب  �أن  �لببطببائببرة  لببهببذه  وميببكببن 
�سمن  ر�كببببببببباً   178 �إىل  يبب�ببسببل  مببببا 
مق�سورتني وباإمكانها �أن حتّلق م�سافة 
3550 ميًل بحرياً )6570 كم(، �أي 
�أكر بحو�يل 600 ميل من �سابقتها، 
�لإ�سافية  �لببببقببببدرة  هببببذه  و�ببسببتبب�ببسببمببح 
م�سار�ت  بتقدمي  �لببطببري�ن  ل�سركات 
لبببلبببركببباب. ويتم  ومبببببببا�بببسبببرة  جببببديببببدة 
 Boeing بنظام  طائرة  كل  جتهيز 
�لذي  �جلببديببد،   Sky Interior
يتميز بجدر�ن جانبية ونو�فذ حديثة، 
مع م�سابيع �إ�ساءة LED �لتي تعزز 
�سناديق  مبببع  بببالببرحببابببة،  �لإحبب�ببسببا�ببس 

تخزين علوية �أكر.

•• دبي-الفجر: 

14 طائرة  ل�سر�ء  �تفاقية  �أبرمت  �أنها  �أم�س  �لطري�ن  ل�سناعات  دبي  �أعلنت 
من طر�ز بوينج 737 ماك�س 8 وخيار و�حد من بوينج. وتقدر قيمة �لطلبية 
تار�بور،  فببريوز  وقببال  �ملعلنة.  بالأ�سعار  �أمريكي  دولر  مليار   1.8 بببحببو�يل 
بتعزيز  �سعد�ء  “نحن  �لببطببري�ن:  ل�سناعات  دبببي  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
علقتنا �لقوية بالفعل مع �سركة بوينج، حيث �إننا منتلك وندير 162 طائرة 
بوينج مبا يف ذلك �لطلبية هذه. ويف حني �أن هناك عدد�ً متز�يد�ً من �سركات 
�لطري�ن �لتي بد�أت تعيد ت�سغيل طائر�ت ماك�س، نحن و�ثقون من جناح هذه 
�لطائر�ت تز�مناً مع ت�سجيل قطاع �ل�سفر �جلوي �ملحلي و�لإقليمي علمات 
قوية على �لنتعا�س«.  ي�سار �إىل �أن دبي ل�سناعات �لطري�ن، وهي �سريك طويل 
�لأمد ل�سركة بوينج، لديها 162 طائرة بوينج يف �أ�سطولها. وتنتمي طائر�ت 
�لكفاءة يف  �ملزيد من  �مل�سممة لتقدمي  737 ماك�س  لعائلة   8 737 ماك�س 

ال�سايغ ي�ستعر�س م�ستقبل التكنولوجيا الرقمية املالية خالل منتدى »بو اآو« الآ�سيوي 2021 
•• اأبوظبي-وام : 

�إد�رة  رئي�س جمل�س  دولببة  وزيببر  �ل�سايغ  بن علي حممد  �أحمد  �أكببد معايل 
�أر�سا  �أن دولة �لإمببار�ت وجمهورية �ل�سني  �ل�سعبية  �أبوظبي �لعاملي..  �سوق 
على  �ملتبادل  و�لدعم  �ل�سيا�سية  و�لثقة  �لعميق  �لحببر�م  متينة من  �أ�س�س 
مدى �لعقود �ملا�سية حيث تعمل حكومتي �لبلدين  �ل�سديقني و�ملوؤ�س�سات 
�لإمار�تية معاً �سمن �أن�سطة وم�ساريع م�سركة تهدف �إىل تعزيز �قت�ساد�تنا 

وزيادة رفاهية جمتمعاتنا بالإ�سافة  �إىل تعزيز مبادرة �حلز�م و�لطريق . 
وقال خلل م�ساركته يف �أعمال منتدى “بو �آو” �لآ�سيوي �ل�سنوي 2021 
�إن �لزيارة �لر�سمية �لتي قام بها �لرئي�س �سي جني بينغ �إىل دولة  �لإمار�ت 
�آل  ز�يببد  بببن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  زيبببارة �ساحب  ثببم  2018 ومببن  عببام  يف 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة  �إىل �ل�سني يف 
عام 2019 �أ�سهمت يف �إر�ساء �سر�كة �أقوى و�أتاحت �لفر�سة �أمام جمالت 
و�لتكنولوجيا  �لبتكار  �لبلدين، مبا يف ذلك  جمالت  للتعاون بني  جديدة 
و�خلدمات �ملالية و�لتعليم و�لأمن �لغذ�ئي و�أمن �لطاقة و�لرعاية �ل�سحية 

وتغري �ملناخ وغريها من  �لقطاعات �حليوية . 
وهناأ �ل�سايغ �ل�سيد بان كي مون رئي�س منتدى “بو �آو” للموؤمتر �لآ�سيوي 
مبنا�سبة  �لذكرى  �ملنتدى  رئي�س  نائب  �سو�ن  �سياو  زوو  و�ل�سيد  �ل�سنوي 
�إجناًز� تاريخًيا و�سهادة  �لعام و�لذي يعد  �لع�سرين للمنتدى هذ�  �ل�سنوية 
على �لأهمية �لكبرية ملنتدى بو �آو �لآ�سيوي يف دعم �لنمو  �لآ�سيوي وتعزيز 

�لعوملة على مر �ل�سنني . 
�حتياجات  دور  �لببعبباملببي  �أبببوظبببببي  �ببسببوق  �إد�رة  جمل�س  رئببيبب�ببس  و��ببسببتببعببر�ببس 
للحدود  يف  �لعابرة  و�لتعاملت  �لرقمية  و�لتكنولوجيا  �ملتغرية  �مل�ستهلك 
تغيري �لقطاعات �لقت�سادية و�ملالية يف جميع �أنحاء �لعامل. يف ظل �لتبني 
وتتقبل  تتبنى  كافة  باتت  �لقطاعات  �لرقمي كون  �لبتكار  �ملت�سارع حللول 
�جلو�نب  كببافببة  يف  �لرقمنة  دمببج  على  وحتببر�ببس  �لتكنولوجية  �لببتببطببور�ت 

�لرئي�سية لقت�ساد�تها وحياتها . 
وقال �إن �سناع �ل�سيا�سات و�لبنوك �ملركزية و�جلهات �لتنظيمية ي�ستخدمون 
�لرقمي  ورفع قابلية  �أجل زيادة �لبتكار  �أدو�رهببم كمحفزين ود�عمني من 

�لت�سغيل �لبيني وحتقيق �لتكامل �سمن �لأن�سطة �لعابرة للحدود، وها هي 
�لعملت �لرقمية و�ملدفوعات �لرقمية �ليوم حتظى  بال�سد�رة . 

و�عًد�  جديًد�  �بتكاًر�  تعتر  �لرقمية  �لعملت  �إن  �ل�سايغ  معايل  و�أ�ساف 
�ل�سمول  �ملايل  زيبببادة  ذلببك  يف  مبببا  �ملختلفة،  �لحببتببيبباجببات  يلبي  �أن  ميكن 
�لبببببنببوك حتى �لآن  �أفبب�ببسببل لببلأفببر�د غببري �ملتعاملني مببع  وتببقببدمي خببدمببات 
ميكن  �عتماد  �أنببه  �إىل  م�سري�  �حلببدود..  عر  �لتجارية  �لتدفقات  وت�سهيل 
�لعملت �لرقمية على نطاق و��سع يف �لتجزئة للبنوك �ملركزية ومدفوعات 
�جلملة و�ملدفوعات ذ�ت �لقيمة �لكبرية؛ و�لعملت  �مل�ستقرة، و�لتي ت�سدر 

عن رو�د �لقطاع �خلا�س و�لتي تتبناها �سبكة عملئهم . 
و�أو�سح �ل�سايغ �أنه ميكن للعملت �لرقمية بالتجزئة للبنوك �ملركزية تعزيز 
�لر�بط �سمن �لقت�ساد�ت �ل�سيادية، مما يعود بالنفع على  �لقطاعني �لعام 
�أن ت�ساعد يف تعزيز �قت�ساد غري  و�خلا�س. وحملياً، ميكن لهذه �لعملت 

نقدي و�نتقال �ل�سيا�سة �لنقدية نحو منوذج �أكر  كفاءة . 
�ملركزية  للبنوك  �لرقمية  للعملت  �لرئي�سية  �ملز�يا  �إحببدى  �أن  �إىل  و�أ�سار 
تتمثل يف دعم �ملدفوعات �لعابرة للحدود ب�سكل �أ�سرع و�أكر  �أماًنا، مما قد 
ي�سهل �لتجارة عر �حلدود ب�سكل �أكر كفاءًة.. م�سيفا �أنه عندما ننظر �إىل 
�لتطور �لرقمي و�لبتكار �ملايل، فل �سك �أن �آ�سيا  وحتديد�ً �ل�سني كانتا يف 

�لطليعة بدء�ً من مرحلة �لتطوير �إىل مر�حل �لتنفيذ . 
ونوه مببادرة عملة �لرمبيني �لرقمية �لتي �أطلقها بنك �ل�سعب �ل�سيني تعد 
خطوة و�عدة، و�سينتج عن مرحلة �لتجارب بيانات جيدة  وروؤى مفيدة حول 

كيفية تاأثري �لعملت �لرقمية بالتجزئة للبنوك على �لقت�ساد عملياً . 
�ملركزي  للبنك  �لببرقببمببيببة  �لببعببمببلت  �سعيد  عببلببى  �أنبببه  �إىل  �لبب�ببسببايببغ  ولببفببت 
�ملتحدة  �ملركزي  �لعربية  �لإمببار�ت  م�سرف  �ن�سم  فقد  �لتجزئة  ملدفوعات 
يف  تايلند  وبنك  كببوجن  هببوجن  يف  �لنقد  وهيئة  �ل�سيني  �ل�سعب  بنك  �إىل 
�ملركزية  �لرقمية  للبنوك  �لعملت  ج�سر  م�سروع  با�سم  يببعببرف  م�سروع 
�سني  �لبلوك  تقنية  ��ستخد�م  ل�ستك�ساف  �ملتعدد  »m-CBDC«  وذلك 
لدعم �ملدفوعات متعددة �لعملت عر �حلدود يف  �لوقت �لفعلي.. م�سري� 
�لأمببو�ل عر �حلدود  وتاأثريها على حتويل  �ملبادرة  نتائج هذه  �إىل ترقب 

وت�سوية �لتجارة �لدولية ومعاملت �أ�سو�ق  ر�أ�س �ملال يف �مل�ستقبل �لقريب . 
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املال والأعمال
يقدم حلواًل مبتكرة للتحديات التي تواجه �شيدات ورائدات االأعمال 

جمل�س �سيدات اأعمال دبي وكرييتيف زون يطلقان
She Leads الدورة الثانية من برنامج م�سرعات الأعمال 

•• دبي-الفجر:

�أعببببلببببن جمببلبب�ببس �بببسبببيبببد�ت �أعببببمببببال دبي 
�لبببببدورة  �إطبببببلق  وكببريببيببتببيببف زون عبببن 
�لأعمال  م�سرعات  برنامج  من  �لثانية 
�أعقاب  يف  وذلببببك   She Leads 2
�لأوىل  �لن�سخة  حققته  �لبببذي  �لببنببجبباح 
من �لرنامج �لذي ��ستهدف دعم �أكر 
من 100 من �سيد�ت ور�ئد�ت �لأعمال 
عببر جل�سات  �أ�ببسبببببوعبباً   12 عببلببى مبببد�ر 

تدريبية �فر��سية.
حلوًل   She Leads برنامج  ويقدم 
�سيد�ت  تو�جه  �لتي  للتحديات  مبتكرة 
ور�ئببد�ت �لأعمال عند بدء م�ساريعهن، 
�لتمويل،  �إىل  �لبببو�بببسبببول  كببيببفببيببة  مببثببل 
�لقانونية،  حببقببوقببهببن  عببلببى  و�لببتببعببرف 
وكببيببفببيببة جببببذب �لببعببمببلء وغبببريهبببا من 
باملعرفة  �مل�ساركات  تزود  �لتي  �ملو��سيع 

و�ملهار�ت �للزمة يف هذه �ملرحلة. 
 She Leads بببرنببامببج  ويبب�ببسببتببهببدف 

�أعمال من خلل  دعم ع�سر ر�ئببد�ت   2
جل�سات تدريبية على مد�ر �أ�سبوع كامل 
ناجحة،  م�ساريع  �إطلق  يف  مل�ساعدتهن 
�لببرنببامببج لأفبب�ببسببل �سركتني  و�ببسببيببقببدم 
�أعمالهم  لببتبب�ببسببريببع  فببر�ببسببة  نببا�ببسببئببتببني 
ترخي�س  عببلببى  �حلببب�بببسبببول  خببببلل  مبببن 
�لتجارة �حلرة من قبل كرييتيف زون، 
تبببوفبببري جمببمببوعببة كاملة  عبببببلوة عببلببى 
مببن �حلببلببول مببثببل �لبب�ببسببر�ئببب و�لدعم 
�مل�سرفية،  و�خلبببببدمبببببات  �ملبببحبببا�بببسبببببببي، 
�لو�سول  وكيفية  و�لت�سويق،  و�لإعبببلم 

�إىل �لتمويل.
تعريف  عببلببى  �لببرنببامببج  �سي�ساعد  كببمببا 
�لرنامج  ببب�ببسببركبباء  �لببفببائببزة  �لبب�ببسببركببات 
ومببنببتببجببات �ببسببركببات مببايببكببرو�ببسببوفببت و 
خدمات  تببوفببري  عببن  فبب�ببسببًل   ،Zoho
ملببدة عببام كببامببل من  �لإر�ببسبباد و�لتوجيه 
�لأعمال،  ورجببببال  �ل�سناعة  قبببادة  قبببببل 
�ملميز�ت  كببافببة  عببلببى  �لطبببببلع  وميببكببن 
�لببتببي يقدمها �لببرنببامببج من  و�لببفببو�ئببد 

https://bit. �لببتببايل:  �لببر�بببط  خببلل 
حلبي،  نادين  وقالت   ly/3mCDa1v
مديرة تطوير �لأعمال مبجل�س �سيد�ت 
 She بببرنببامببج  “يهدف  دبببببي:  �أعبببمبببال 
�إىل دعم ر�ئببد�ت �لأعمال   Leads 2
ويت�سمن  خمتلفة،  و�أدو�ت  طببرق  عببر 
�لتي قد ل يدركها  �لأدو�ت  ذلك بع�س 
تاأ�سي�س  �أو  دمبببج  ببب�ببسبباأن  �لأعبببمبببال  رو�د 
�ل�سركتان  و�ببسببتبب�ببسببتببفببيببد  �لببب�بببسبببركبببات، 
قيمة  �آر�ء  عببلببى  بببالببتببعببرف  �لببفببائببزتببان 
ودعببم �خلر�ء  �ل�سناعة  قببادة  قبل  من 
�سركاتهم،  بناء  مببن  �لأوىل  �ملببر�حببل  يف 
�أفببكببار جتارية  بببروؤيببة  �أملها  عن  معربة 
وتكون  للتحديات  حلوًل  ت�سكل  جديدة 

خطوة نحو م�ستقبل �أف�سل. 
لبببورنبببزو جوري�س،  �أعبببببرب  جببانبببببه  مبببن 
�لتنفيذي لكرييتيف زون، عن  �لرئي�س 
ُيعنى فقط  �لذي ل  بالرنامج  �سعادته 
م�ساريعهن  لإطببلق  �ل�سيد�ت  بتمكني 
و�أعببمببالببهببن �لببتببجبباريببة بببقببوة، بببل يهدف 

�لبب�ببسببركببات ذ�ت  تببلببك  تبببكبببون  �أن  �أيببب�بببسببباً 
قببيببمببة مبب�ببسببافببة لببلببجببمببيببع، مببببوؤكببببد�ً �أن 
يتعلق  ل   She Leads 2 بببرنببامببج 
فببقببط بببباإطبببلق �لبب�ببسببركببات لببكببنببه يركز 
معرباً  �لبب�ببسببركببات،  لتلك  �ملببوؤ�ببسبب�ببس  عببلببى 
مع  زون  كرييتيف  بتعاون  �سعادته  عن 
جمببلبب�ببس �ببسببيببد�ت �أعبببمبببال دببببي حببيببث �إن 
�لأهبببد�ف  نف�س  لديهما  �جلانبني  كببل 
�لأعمال  جمتمعات  �إثببببر�ء  يف  �ملتمثلة 
برنامج  وي�ستهدف  �لإمببببببار�ت.  بببدولببة 
She Leads 2 دعم ر�ئد�ت �لأعمال 
�لتجارية،  �أعمالهن  مر�حل  يف خمتلف 
ببببدء�ً مببن مرحلة مببا قبل �لإطبببلق، �أو 
ما  �أو  للم�سروع،  �ملبكرة  �ملر�حل  خببلل 
وعلى  لل�سركة،  �لفعلي  �لإطببببلق  بعد 
�ملتقدمني  يببجببب عببلببى  �جلببانببب �لآخببببر 
�أو  لببديببهببم مببنببتببج  يببكببون  �أن  لببلببرنببامببج 
وروؤية  د�عمة  قوية وخطة عمل  خدمة 
للم�ساركات  �لرنامج  و�سيوفر  للنمو، 
�لأعمال  لإجنبباح  �للزمة  �لأدو�ت  كافة 

ذلك  وي�سمل  �لببتببجبباريببة،  و�ملبب�ببسببروعببات 
لتاأ�سي�س  و�لناجحة  �ملثالية  �ملمار�سات 
�لتو��سل.   فببر�ببس  وتببعببزيببز  �لبب�ببسببركببات 
�سيد�ت  جمببلبب�ببس  �أن  بببالببذكببر  �جلبببديبببر 
قدما  قببد  زون  وكرييتيف  دبببي  �أعببمببال 

دعماً للعديد من �ل�سركات �لنا�سئة. 

منح تراخي�س لـ 589 موؤ�س�سة 
فردية جديدة خالل اأبريل اجلاري

•• اأبوظبي - وام : 

خلل  �لنمو  مببن  �ملببزيببد  �لإمببببار�ت  دولببة  يف  �لقت�سادية  �لأن�سطة  �سجلت 
�لأ�سابيع �لقليلة �ملا�سية،وذلك وفق ما مت ر�سده من قبل �ل�سجل  �لوطني 
�لقت�سادي �لذي �أظهر دخول نحو 589 موؤ�س�سة فردية �إىل �سوق �لعمل 

يف دولة �لإمار�ت يف �لن�سف �لأول من �سهر �أبريل  �جلاري . 
�ملتو��سل يف عدد �لر�خي�س �جلديدة �ل�سادرة يف �لدولة،  �لنمو  ويعك�س 
حمافظة كافة �لقطاعات على وترية ن�ساط جيدة منذ بد�ية �لعام  �جلاري 
�لوطني يف �حل�سيلة  �لقت�ساد  �أد�ء  على  �لإيجابية  باآثاره  �سينعك�س  ،مما 

�لنهائية .  
�أبوظبي ودبي  �إمبببار�ت هي  ثببلث  �أن  �لر�سمية  �لأرقبببام  ويت�سح من خببلل 
�ملوؤ�س�سات  �لفردية  �أن�سطة  مببن   80% نحو  على  ��ستحوذت  و�لبب�ببسببارقببة 
�ملرخ�سة يف دولة �لإمار�ت فيما توزعت بقية �لن�سبة على �لمار�ت �لأخرى  

. 
ي�سار �ىل �أن �ملوؤ�س�سات �لفردية تعد من �أكر �ل�سكال �لقانونية لل�سركات 
من  �لببفببئببات  �لأخببببرى  بقية  مببع  مقارنتها  حببال  يف  �لإمبببببار�ت  يف  �ملرخ�سة 
�لعامة  �مل�ساهمة  �ل�سركات  ت�سمل  و�لببتببي  �لببدولببة  يف  �ملرخ�سة  �ل�سركات 

و�خلا�سة وغريها من �لأ�سكال �لقانونية �لأخرى . 

»امل�سرف املركزي« ميدد اأجزاء اأ�سا�سية من 
خطة الدعم القت�سادي حتى منت�سف 2022

•• اأبوظبي-وام: 

�أعلن م�سرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي عن متديد �أجز�ء �أ�سا�سية 
من خطة �لدعم �لقت�سادي �ل�ساملة �ملوّجهة، حتى منت�سف عام 2022.

من  �ل�ستفادة  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  باإمكان  �سيظل  �لتمديد  هببذ�  ومبببوجببب 
قدرها  �لبالغ  ب�سمان،  �ملغطاة  �ل�سفرية  �لتكلفة  ذ�ت  �ل�سيولة  ت�سهيلت 
قرو�س  توفري  مببن  لتتمكن   ،2022 يونيو   30 حتى  درهبببم،  مليار   50
ومتويلت جديدة لعملئها من �لأفر�د، و�ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة، 
“كوفيد- جائحة  بتد�عيات  �ملببتبباأثببرة  �لأخبببرى  �خلببا�ببس  �لقطاع  و�سركات 

و�أ�ساف �مل�سرف - يف بيان �سدر عنه �أم�س- �أنه �سيتم متديد متويل   .»19
تاأجيلت  لرنامج  �ملركزي  �مل�سرف 
�لدعم  �لببقببرو�ببس حتببت خطة  �ببسببد�د 
حتى  �ملوّجهة،  �ل�ساملة  �لقت�سادي 
ينق�سي  بحيث   ،2021 عببام  نهاية 
حتت  �لتاأجيل  متويلت  من  �ملتبقي 
بحلول  تدريجياً،  �ملببذكببورة،  �خلطة 

31 دي�سمر 2021.
�إن جائحة  �ملببركببزي   وقبببال �ملبب�ببسببرف 
على  �أّثببببببببرت  قببببد   ”19- “كوفيد 
�لقت�ساد برمته على م�ستوى �لعامل 
�أن �ملوؤ�س�سات �ملالية  .. و�أكد �مل�سرف 
عببلببى ترتيب  �ببسببتببحببر�ببس  �لبببدولبببة  يف 
�أولببويببات �لإقببر��ببس من خببلل خطة 
للقطاعات،  ميبببنبببح  بببحببيببث  �لببببدعببببم، 
لت�سهم، يف �سمان  باجلائحة،  تبباأثببر�ً  �لأكببر  و�لأ�ببسببر  �لأعببمببال،  وموؤ�س�سات 
�ملتنوع.    من جانبه قال معايل  �نتعا�س متو�زن لقت�ساد دولة �لإمببار�ت 
�لعربية  �لإمبببار�ت  م�سرف  حمافظ  �لتميمي  بالعمى  �سامل  حممد  خالد 
�ملتحدة �ملركزي : “ �سيتيح متديد خطة �لدعم �لقت�سادي �ل�ساملة �ملوّجهة 
دعماً م�ستمر�ً من �لنظبام �ملايل للقطاعات �ملتاأثرة بجائحة “كوفيد-19” 
وياأتي ذلك يف �إطار �لدعم ملرحلة �لتعايف، مبا ين�سجم مع تكليف �مل�سرف 

�ملركزي ب�سمبان �ل�ستقر�ر �ملايل و�لنقدي يف �لإمار�ت«.
 �جلدير بالذكر �أن خطة �لدعم �لقت�سادي �ل�ساملة �ملوّجهة هي برنامج 
�سامل يغطي كافة �لتد�بري �لتي �تخذها م�سرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�ملركزي ��ستجابة جلائحة “كوفيد-19«.

مليار درهم ت�سهيالت ائتمانية   3.8
لقطاعي ال�سناعة والأعمال خالل �سهرين

•• اأبوظبي -وام:

لقطاعي  �مل�سريف  �جلهاز  قدمها  �لتي  �لئتمانية  �لت�سهيلت  قيمة  بلغت 
�لعام  �سهرين من  �أول  خببلل  درهببم  مليار   3.8 نحو  و�لأعببمببال  �ل�سناعة 
�ل�سادرة عن م�سرف  �لإح�سائيات  �أحببدث  ملا تظهره  2021 وذلك طبقا 

�لإمار�ت �ملركزي.
�لتي  �لت�سهيلت  �لنمو يف  وبح�سب �لح�سائيات ذ�تها فقد �ساهم تو��سل 
و�لعمال  �ل�سناعة  لقطاعي  �لمبببار�ت  دولببة  يف  �لعاملة  �لبنوك  منحتها 
برفع �جمايل ر�سيدها �لر�كمي �ىل 782.6 مليار درهم يف نهاية �سهر 
فر�ير من �لعام �جلاري مقارنة مع 777.8 مليار درهم يف �سهر دي�سمر 

. من �لعام 2020 
�جمايل  من   44% نحو  �لقطاعان  عليها  ح�سل  �لتي  �لقرو�س  و�سكلت 
�مل�سريف  �جلهاز  قدمها  �لتي  �لئتمانية  للت�سهيلت  �لر�كمي  �لر�سيد 
جلميع �لأن�سطة و�جلهات �حلكومية و�خلا�سة يف نهاية �سهر فر�ير من 
�ملقدمة  �لقرو�س  �لعام �جلبباري. ويت�سح من خلل متابعة حركة موؤ�سر 
للقطاعني عودة �لبنوك لتقدمي �لتمويل لهما بقوة مع بد�ية �لعام �جلاري 
وذلك بعد حالة �ل�ستقر�ر �لتي �سهدتها يف وقت �سابق وحتديد� يف نهاية 
للقطاعني  �ملقدمة  �لت�سهيلت  يف  �مل�سجل  �لنمو  ويعك�س   .2020 �لعام 
�لأمر  وهببو  �أ�سهر،  عببدة  قبل  �رتفاعا  �سهدت  �لتي  �لن�ساط  حركة  تو��سل 
�لن�ساط  ��ستد�مة  على  للمحافظة  متويل  على  �حل�سول  يتطلب  �لببذي 
�سمن  من  كانا  و�لأعببمببال  �ل�سناعة  قطاعي  �أن  �ىل  ي�سار  �لوترية.  بنف�س 
�طلقتها  �لتي  �لدعم  حمفز�ت  ��ستهدفتها  �لتي  �لقت�سادية  �لقطاعات 
�حلكومة �لحتادية منذ مار�س من �لعام �ملا�سي و�ساهمت يف �د�مة حركة 
�لأن�سطة  كورونا على  �لتي فر�ستها جائحة  �لظروف  ،ومو�جهة  �لن�ساط 

�لقت�سادية و�لتجارية.

جمارك دبي تتوج اإجنازاتها يف جمال البتكار 
بالربع الأول 2021 بتكرمي فرق العمل الفائزة بجوائز الأفكار العربية

•• دبي-الفجر

�إجناز�تها يف جمال  توجت جمارك دبي 
�لإبد�ع و�لبتكار خلل �لربع �لأول من 
�لفائزة  �لببفببرق  بببتببكببرمي   2021 �لببعببام 
بجائزة �لأفكار �لعربية �لدولية وجائزة 
�لد�ئرة  فببببازت  �لإمبببببببار�ت، حببيببث  �أفبببكبببار 
بثلث جو�ئز لفكرة �لعام �لكرى، �أولها 
“فكرة جهاز فح�س �ملركبات �ل�سخمة” 
�لتجارة  من�سة  وفببكببرة  �لتقنيات،  فئة 
�لإلببكببرونببيببة عبببر �حلبببببدود عبببن �لفئة 
�ملالية وهي �ملن�سة �لأوىل من نوعها يف 
�ملنطقة �لتي تقدم خدماتها للمتعاملني 
�أما  ت�سني”  “بلوك  تقنيات  با�ستخد�م 
عن  �لد�ئرة  بها  ففازت  �لثالثة  �جلائزة 
�جلمركي  �لتفتي�س  ممببر  جببهبباز  فببكببرة 
�لآمببببن لببلببحببفبباظ عببلببى �ببسببحببة و�سلمة 

�سباط �لتفتي�س يف �أماكن عملهم.

•• دبي-الفجر:

�لببوعببي حول  لتعزيز  �إطبببار جببهببودهببا  يف 
�ملتعلقة  و�لعملية  �لقانونية  �جلببو�نببب 
نظمت غرفة جتارة  �لأعمال،  مبمار�سة 
و�ببسببنبباعببة دبببببي بببالببتببعبباون مبببع جمل�س 
و�سركة  �خلليجية  �لعائلية  �لبب�ببسببركببات 
�فر��سية  نبببببدوة  �سي”،  دبببلببيببو  “بي 
�ل�سركات  ديببنببامببيببكببيببات  حبببول  مبببوؤخبببر�ً 
�لعائلية و�خللفات �لعائلية وتاأثري�تها 

على �ل�سركات.
�لتي  �لفبببر��بببسبببيبببة  �لببببنببببدوة  وتبببعبببتبببر   
جزء�ً  م�ساركاً،   50 مببن  �أكببر  ح�سرها 
مبببن �لبببتبببعببباون �لببقببائببم ببببني غبببرفبببة دبي 
�خلليجية،  �لعائلية  �ل�سركات  وجمل�س 
بعد توقيع �جلانبني مذكرة تفاهم �لعام 
�ل�سر�تيجي  �لتعاون  لتعزيز  �ملا�سي 
و�ملبادر�ت  �لفعاليات  جمببال  يف  بينهما 
و�لأبحاث �لتي تخدم �ل�سركات �لعائلية 

يف �لإمارة. 
و�أ�ببببسببببار �ببسببعببادة حببمببد بببوعببمببيببم، مدير 
�ن  �إىل  دبببي  عببام غرفة جتببارة و�سناعة 
هاماً  مببكببونبباً  ت�سكل  �لعائلية  �ل�سركات 
من جمتمع �لأعمال بالإمارة، لفتاً �إىل 
�ملا�سي  �لعام  �أ�ببسببدره  �لببذي  �لقانون  �أن 
ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
رئي�س  �لببدولببة  رئي�س  نببائببب  مكتوم،  �آل 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “ رعاه �هلل” 
لإمببارة دبي حول تنظيم  ب�سفته حاكماً 
�مللكّية �لعائلّية يف �إمارة دبي، جاء لينظم 
بو�سع  وي�ساهم  �لعائلية  �ل�سركات  عمل 
�إطبببببار قبببانبببوين يبببر�عبببي �ملببحببافببظببة على 
��ستمر�رية �مللكية �لعائلية، ويعزز �لدور 
�لببببذي تببقببوم ببببه �لبب�ببسببركببات �لببعببائببلببيببة يف 

حتقيق �لنمو �لقت�سادي و�لجتماعي.
و�أ�سار بوعميم �إىل �ن �لظروف �حلالية 

وقام �سعادة �أحمد حمبوب م�سبح �ملدير 
�لفائزين  بتكرمي  دبببي  جلببمببارك  �لببعببام 
ح�سن  �ملهند�س  بح�سور  �جلببو�ئببز  بهذه 
�إد�رة جمموعة دبي  عمر رئي�س جمل�س 
للجودة و�لدكتور عبد�هلل بو �سناد �ملدير 
�جلمركي  �لتفتي�س  لقطاع  �لتنفيذي 
لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�سارد  ور��سد 
و�ملهند�سة  و�لإد�ريببببببة  �ملببالببيببة  �لبب�ببسببوؤون 
�ل�سوؤون  �إد�رة  مببديببر  �ل�سلي�س  خببولببة 
�لد�رية وح�سني �لفرد�ن رئي�س �لأفكار 
�لببعببربببيببة مببديببر �أول مببركببز �لبببتببكببار يف 
دبي  جببمببارك  وت�ستكمل  دببببي.  جببمببارك 
بجو�ئز �لأفكار �لعربية �لدولية وجائزة 
�أفكار �لإمببار�ت �لإجنبباز�ت �لتي حققتها 
يف جمببال �لببببد�ع و�لبببتببكببار منذ بد�ية 
خمتر  ح�سول  و�أبببرزهببا   2021 �لعام 
�أطببلببقببتببه �لد�ئرة  �لبببذي  و�حبببة �لبببتببكببار 
لتمكني �ملوظفني من تطوير �بتكار�تهم 

�ملرتبطة بتحديات �أزمة فريو�س كوفيد-
جميع  على  �سغوطات  و�سعت  قببد   19
�ل�سركات ومنها �ل�سركات �لعائلية، لفتاً 
�أن وجود هيكلية و��سحة للحوكمة  �إىل 
�لناجحة  �حللول  �أحببد  تعتر  �ملوؤ�س�سية 
و�لتحديات  �خللفات  لتذليل  و�ملثالية 
ل�سمان  �لعائلية  �ل�سركات  تو�جه  �لتي 
�مللكية  وتبببببو�رث  �لأعبببمبببال  ��ببسببتببمببر�ريببة 
�ملفتوح  �حلبببببو�ر  �أن  مببعببتببر�ً  و�لبببقبببيبببادة، 
�لعائلة  مكونات  بببني  كببذلببك  و�ل�سريح 
ي�ساهم يف تذليل �لتحديات، م�سري�ً �إىل 
قيادتها  بقدرة  �ل�سركة مرتبط  بقاء  �ن 

على تخطي �لتحديات معاً.
م�سركة  خببل�ببسببة  �إىل  بوعميم  ولببفببت 
�ل�سركات  وجمل�س  دبببي  لغرفة  حديثة 
من  �إجماعاً  �أببببرزت  �خلليجية  �لعائلية 
قبببببل �لبب�ببسببركببات �لببعببائببلببيببة عببلببى �سرورة 
تنويع حمفظة �أعمالهم، و�ل�ستثمار يف 
�مل�ساريع �لنا�سئة، و�أهمية توثيق خطط 
ووجببببببود حوكمة  و�لبببببتبببببو�رث  �لببتببعبباقببب 

موؤ�س�سية ر�سيدة.

عببلببى �لعببتببمبباد بببالببدرجببة �لببكببامببلببة من 
قامت  كما  للبتكار،  �لعاملي  �ملعهد  ِقبل 
�لعام  �لأول مببن  �لببربببع  �لببد�ئببرة خببلل 
�لبتكار  دوري  فعاليات  باإطلق  �حلايل 
�لأول يف �لدولة لتنظيم علمية �لبتكار 
و�ملر�كز  �لإد�ر�ت  ولتحفيز  �لببد�ئببرة  يف 
وحل  �جلماعي  �لعمل  على  �جلمركية 
بابتكار�ت  و�خلببببروج  �لببتببحببديببات  جميع 
�جلمركي  �لببعببمببل  عببلببى  تنعك�س  نببوعببيببة 
بالإ�سافة   ، للد�ئرة  �ملوؤ�س�سية  و�ل�سمعة 
�لبتكار  “ملتقى  فعاليات  �إطبببلق  �إىل 
�لدويل �لثاين �لفر��سي” بال�سر�ك 
�مللتقى  �سهد  بحيث  �لقت�ساد  وز�رة  مع 
عر�س �لبتكار�ت �لتي مت تطويرها من 
قبل �أكر من ثلثني مبتكر� من د�خل 
�لببدولببة ومبببن خببارجببهببا، لببتببتببوج �لد�ئرة 
�لبتكار”  “دوري  مبببببادرتببي  خببلل  مببن 
�ملتميزة  م�ساركتها  �لبتكار”  و”ملتقى 

للبتكار  �لإمبببببببار�ت  �ببسببهببر  فببعببالببيببات  يف 
م�سبح:  حمبوب  �أحمد  وقببال   .2021
�لتي  �لعمل  فرق  تكرمي  على  “نحر�س 
تبببولبببت تببطببويببر مبب�ببسبباريببع جبببمبببارك دبي 
�لبببتببكببار لتحفيز روح  بببجببو�ئببز  �لببفببائببزة 
لببدى كافة �ملوظفني  �لإببببد�ع و�لبببتببكببار 
�لبتكار�ت  تببطببويببر  عببلببى  وتبب�ببسببجببيببعببهببم 
�جلديدة �لتي توؤ�س�س لتحقيق �إجناز�ت 
�لعمل  لببتببطببويببر  مبب�ببسببريتببنببا  جبببديبببدة يف 
�لد�ئرة  �سجل  �إىل  تبب�ببسبباف  �جلببمببركببي، 
بببببالإجنبببباز�ت طببببو�ل �خلم�سني  �حلببافببل 
با�ستمر�ر  حر�سنا  حيث  �ملا�سية،  �سنة 
على �مل�ساركة �لفاعلة يف جهود �لتطوير 
و�لتنمية �لقت�سادية �مل�ستد�مة يف دولة 
باليوبيل  �إىل �لحتفال  �لمار�ت لن�سل 
�لذهبي للدولة يف عام �خلم�سني، وكلنا 
�لريادة  نحقق  �أن  على  و�إ�ببسببر�ر  عزمية 
�خلم�سني  يف  �ملببجببالت  كافة  يف  �لعاملية 

�سنة �ملقبلة و�سوًل �إىل مئوية �لإمار�ت 
2071«. و�أ�ساف: “ ننطلق من مقولة 
ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�لببدولببة رئي�س  نببائببب رئببيبب�ببس  �آل مببكببتببوم 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي- رعاه �هلل -” 
تنمية  لكل  �أ�سا�س  �لبتكار �حلكومي  �أن 
�مل�ستقبل”  ل�سناعة  وحمببرك  وتطوير 
�لبتكار�ت  لتطوير  �لد�ئمة  جهودنا  يف 
�أن�ساأنا  دبببي، حيث  �جلببديببدة يف جمارك 
لببلبببتببكببار تتوىل  مببنببظببومببة مببتببكببامببلببة 
متابعة �أفكار و�بتكار�ت �ملوظفني وتعمل 
م�سروعات  �إىل  وحتويلها  در��ستها  على 
فعلياً  تنفيذها  يببتببم  عملية  ومبببببببادر�ت 
لت�سبح جزء�ً من دورة �لعمل �جلمركي 
وتببببعببببزز قبببدرتبببنبببا عبببلبببى �لبببقبببيبببام ببببدورنبببا 
وحماية  �لبببتبببجبببارة  تببيبب�ببسببري  يف  �حلبببيبببوي 
من  �لتوجه  هببذ�  ر�سخنا  وقببد  �ملجتمع، 
خبببلل �عببتببمبباد �لبببتببكببار لببيببكببون و�حببببد�ً 
للخطة  �لرئي�سة  �ملوجهات �خلم�س  من 
�ل�ببسببر�تببيببجببيببة جلببمببارك دببببي للفرة 

.»2026 – 2021
مببببن جببهببتببه قبببببال حبب�ببسببني �لبببببفبببببرد�ن: “ 
بجمارك  �لببببتبببكبببار  مبببركبببز  يف  نببحببر�ببس 
�جلماعي  بالعمل  �ل�ستمر�ر  على  دبببي 
هذه  يف  �جلببديببدة  �لبببتببكببار�ت  لتطوير 
�لفرة لنوؤكد قدرة �لد�ئرة على حتويل 
�إىل فر�س   19 حتديات جائحة كوفيد 
تببظببهببره بو�سوح  و�إجنبببببببباز�ت، وهببببذ� مبببا 
�لبببنبببتبببائبببج �ملببحببقببقببة يف جمبببببال �لإببببببببد�ع 
و�لبتكار يف �لعام 2020 حيث بلغ عدد 
�لبتكار�ت �لنوعية �لتي طورتها �لد�ئرة 
يف �لعام 2020 نحو 91 �بتكار�ً لي�سل 
�لتي  �لنوعية  �إجببمببايل عببدد �لبببتببكببار�ت 
وبلغ  �بتكار   237 �إىل  بتطويرها  قمنا 
�إجببببمببببايل عببببدد جبببو�ئبببز �لببببتبببكبببار �لتي 
نهاية  حتى  دبببي  جمارك  عليها  ح�سلت 

عام 2020 نحو 127 جائزة«.

وقد �أجري ��ستبيان خلل �لندوة �أظهرت 
ما  �لتي غالباً  �مل�سركة  �مل�سائل  نتائجه 
توؤدي �إىل خلفات يف �ل�سركات �لعائلية 
ومببنببهببا �نببهببيببار �لببثببقببة و�ببسببوء �لببفببهببم بني 
�أع�ساء �لعائلة، و�لختلف يف �لقر�ر�ت 
�لإد�ريبببة و�لأدو�ر وتببوزيببع �لأربببباح. ومت 
جمموعات  �إىل  �حلبببا�بببسبببريبببن  تببقبب�ببسببيببم 
نببقببا�ببس �ببسببغببرية ببببببباإد�رة خببببر�ء دوليني 
متخ�س�سني من �ل�سبكة �لعاملية ملجل�س 
�ل�سركات �لعائلية �خلليجية، حيث �تفق 
يف  �خلببلفببات  �إد�رة  �أن  على  �حلا�سرون 

على  يقوم  وخف�سها  �لعائلية  �ل�سركات 
�لببعببائببلببة يف  �أدو�ر ومبب�ببسببوؤولببيببات  حتببديببد 
خارج  من  م�ست�سارين  و�إدر�ج  �ل�سركة، 
و�ل�ستعانة  �لإد�رة،  جمال�س  يف  �لعائلة 
بو�سطاء مهنيني يف حلول بروز نز�عات. 
�سي”  دبببلببيببو  “بي  �ببسببركببة  ممثلو  وقبببدم 
مو��سيع  تبببنببباولبببو�  تببعببريببفببيببة  عبببرو�بببسببباً 
�لتحديات  بببببببباإد�رة  عببلقببة  ذ�ت  مببهببمببة 
د�خل �ل�سركات �لعائلية و�لتي قد توؤثر 
وبقائها،  �لبب�ببسببركببات  ��ببسببتببمببر�ريببة  عببلببى 
و�خلطو�ت �لعملية �لتي ميكن �عتمادها 

ملو�جهة هذه �لتحديات.
خطو�ت   6 �لتعريفي  �لعر�س  وتببنبباول 
�عتمادها  �لببعببائببلببيببة  لببلبب�ببسببركببات  ميببكببن 
وتببطبببببيببقببهببا لببتببقببلببيببل �خلببببلفببببات د�خبببل 
على  �لتببفبباق  ومنها  �لعائلية  �ل�سركات 
عائلي،  جمل�س  وتاأ�سي�س  موحدة،  روؤيببة 
وو�سع قو�عد و�سو�بط عائلية، و�لف�سل 
�ملتعلقة  و�مل�سائل  �لعائلية  �مل�سائل  بني 
بعمل �ل�سركة، وتطوير مفهوم للعد�لة 
و�لإن�ساف و�لنز�هة يف �لعائلة، و�لتفاق 

على �آلية لت�سوية �لنز�عات.

نظمت ندوة افرتا�شية بح�شور اأكرث من 50 م�شاركًا

غرفة دبي تناق�س ديناميكيات ال�سركات العائلية وكيفية
 مواجهة التحديات التي توؤثر على ا�ستمراريتها وا�ستدامة اأدائها  
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املال والأعمال

•• اأبوظبي -وام :  » منوذج براكة .. ال�سراكة من اأجل ال�ستدامة

للطاقة  �لإمببببببببار�ت  مببوؤ�ببسبب�ببسببة  قبببدمبببت 
تببطببويببرهببا حمطات  �لبببنبببوويبببة خببببلل 
منذ  �ل�سلمية  �لنووية  للطاقة  بببر�كببة 
جديد�ً  منوذجا  �سنو�ت   10 من  �أكببر 
يف  هذ� �لقطاع تنظر �لكثري من �لدول 
فيه لتحذو حذوه حال قررت �لبدء يف 
بر�مج �سلمية جديدة للطاقة �لنووية. 
وت�سمن “منوذج بر�كة”  ��سر�تيجية 
�مل�ستقبل  تبب�ببسببتبب�ببسببرف  �ملببببببدى  ببببعبببيبببدة 
وخريطة طريق و��سحة �ملعامل وهيكل 
�إد�ري ومايل متفرد وم�ساهم رئي�سي يف 
�إحد�ث  نقلة نوعية يف جمالت �لبحث 
حمطات  تطوير  جانب  �إىل  و�لتطوير 
�لأوىل  �ملبببحبببطبببة  ببببببببد�أت  �لبببتبببي  بببببر�كببببة 
و�أ�سبحت  �مل�ساهم  �لتجاري  �لت�سغيل 
�لكربونية  �لب�سمة  خف�س  يف  �لأكبببر 
�ملتحدة  �لببعببربببيببة  �لإمببببببببار�ت  دولببببة  يف 
وبببالإ�ببسببافببة لببدعببم جببهببود �لبببدولبببة يف 

مو�جهة ظاهرة �لتغري  �ملناخي . 
فبببببعببد نببحببو �ببسبببببع �بببسبببنبببو�ت فببقببط من 
�لإمببببار�ت  موؤ�س�سة  �نتقلت  تاأ�سي�سها 
جديدة  مرحلة  �إىل  �لببنببوويببة  للطاقة 
�لإد�ري من خلل �عتماد  �لتطور  من 
 هيكلية �إد�رية متقدمة ت�سمن ��ستد�مة 
مبب�ببسببروع حمببطببات بببر�كببة حببيببث وقعت 
“�لئتلف  �تفاقية   2016 �لببعببام  يف 
�مل�سرك” مع �ل�سركة  �لكورية للطاقة 
�ختيارها  بببعببد  /كببيبببببكببو/  �لببكببهببربببائببيببة 
كمقاول رئي�سي للم�سروع وهي �تفاقية 
وتعزيز  �لأمببد  طويلة  بال�سر�كة  ُتعنى 

�لتعاون بني  �جلهتني . 
وقببببدمببببت �ملببوؤ�ببسبب�ببسبببببة ببببهبببذ� �لئبببتبببلف 
منبببببوذجببببباً غبببببري مبب�ببسبببببببببببببببببوق يف دولبببببة 
�أجل  �ل�سر�كة من  �لإمببار�ت يقوم على 

�ل�ستد�مة . 
ومببببببوجبببببب هببببببذ� �لببببنببببمببببوذج �جلبببديبببد 
حمطات  تبببطبببويبببر  يف  �لببب�بببسبببر�كبببة  مببببن 
�سركتني  تاأ�سي�س  مت  �لنووية  �لطاقة 
نو�ة  �سركة  هي  �أولهما  متخ�س�ستني 
و�سيانة  ت�سغيل  تببتببوىل  �لببتببي   للطاقة 
حمببطببات بببر�كببة �لأربببببع و�لأخببببرى هي 
�إد�رة  تتوىل  �لتي  �لأوىل  بر�كة  �سركة 
�ملالية و�لتجارية  و�لتمويلية  �جلو�نب 
موؤ�س�سة  تبببطبببورهبببا  �لبببتبببي  لببلببمببحببطببات 
�لببنببوويببة يف منطقة  للطاقة  �لإمببببار�ت 
�أبببببوظبببببببببي.  وكانت  ببببباإمببببارة  �لبببظبببفبببرة 
لببلببطبباقببة  �لنووية  �لإمببببببار�ت  مببوؤ�ببسبب�ببسببة 
 2016 �أكتوبر  يف  �أعلنتا  و”كيبكو” 
حمطات  م�سروع  متببويببل  �تفاقية  عببن 
بببر�كببة حببيببث ُتببقببدر مببتببطببلبببببات متويل 

�مل�سروع �لإجمالية  مببلغ 24.5 مليار 
دولر �أمريكي يف حني و��سلت موؤ�س�سة 
�لإمببببببببببار�ت لببلببطبباقببة �لبببنبببوويبببة �إعببببببد�د 
توقيع  خببلل  من  �مل�ستقبلية  �خلطط 
�لأوىل  ببببر�كبببة  �ببسببركببة  ذر�عبببهبببا  �ملالية 
مذكرة تفاهم للتعاون من  و”كيبكو” 
بهدف  بر�كة”  “منوذج  تطوير  �أجبببل 
�لأ�سو�ق  يف  �ملتاحة  �لفر�س  ��ست�سر�ف 

 �جلديدة للطاقة �لنووية . 
يف  �ملوؤ�س�سة  م�ست  �لأ�س�س  هببذه  وعلى 
ت�ستند يف ذلك  بر�كة  تطوير حمطات 
�إىل عو�مل متعددة للتميز يف مقدمتها 
�تباع  �لر�سيدة  �إىل جانب  �لقيادة  دعم 
�لتي  �لببدقببيببقببة  �لإد�رة  نببهببج  �ملببوؤ�ببسبب�ببسببة 
و��سحة  طببريببق  خببريببطببة  �إىل  ت�ستند 
�ملببببعببببامل.  ومببببا كببببان خلببريببطببة طريق 
تكون  �أن  �مل�ستقبلية  �ملوؤ�س�سة  وروؤيتها 
مرجعية  دون  من  �لو�سوح  هببذ�  مبثل 
“�سيا�سة  وثببيببقببة  يف  تببتببمببثببل  حمببكببمببة 
�ملتحدة  �ملتبعة  �لعربية  �لإمببار�ت  دولة 
برنامج  تببطببويببر  و�إمبببكبببانبببيبببة  لببتببقببيببيببم 
�لدولة”  يف  �ل�سلمية  �لنووية  للطاقة 
�لتي �سدرت يف �لعام 2008 وت�سمنت 
مقدمتها  رئي�سية  يف  وركبببائبببز  مبببببادئ 
�لبب�ببسببلمببة و�جلبببببودة و�لبب�ببسببافببيببة وعدم 
�لنببتبب�ببسببار �لبببنبببووي و�لبببتبببعببباون �لبببدويل 
�إ�سافة �إىل عقد �ل�سر�كات مع حكومات 
�لدول �مل�سوؤولة  و�ملوؤ�س�سات ذ�ت �خلرة 

�ملنا�سبة . 
�ملوؤ�س�سة  �ببسبباغببت  �لأ�ببسبب�ببس  هبببذه  وعببلببى 
و�لتزمت  لديها  �لعمل  وقيم  �أهد�فها 
ببباأعببلببى �ملببعببايببري �لببعبباملببيببة �ملببعببمببول بها 
�لببنببوويببة  �ل�سلمية  �لببطبباقببة  قببطبباع  يف 
بر�كة من  وم�ست يف تطوير حمطات 
للأجيال  م�سبببببببببتد�م  م�سبببتقبل  �أجبببل 

�لقادمة . 
�لعمل  فبببرق  وتببفبباين  �لببتببز�م     وبف�سل 
لها  �لتابعة  و�ل�سركات  �ملوؤ�س�سة  لببدى 
للمحطات  �لزمني  �جلبببدول  يتاأثر  مل 
كببببورونببببا  �مل�ستجد  فبببريو�بببس  بببانببتبب�ببسببار 
“كوفيد - 19” �لذي �أثر على غالبية 
وتو��سلت  �لبببعبببامل  حببببول  �لببقببطبباعببات 
موقع  يف  �ل�ببسببتببثببنببائببيببة  �لإجنبببببببببباز�ت 

�ملحطات . 
بد�أت  �أبريل �حلايل  �ل�ساد�س من  ففي 
�أوىل حمطات بر�كة �لت�سغيل �لتجاري 
�لعربي  �لعامل  �لأوىل يف  للمرة  وذلببك 
وبد�أت يف �إنتاج نحو   1400 ميغاو�ط 
�ل�سديقة  �لببكببهببربببائببيببة  �لببطبباقببة  مبببن 

�لأعمال  وقببطبباعببات  لببلببمببنببازل  للبيئة 
يف كببافببة مببنبباطببق �لبببدولبببة وعببلببى مد�ر 

�ل�ساعة . 
فبببرق  �أكببببمببببلببببت   2021 مبببببار�بببببس  ويف 
�لتابعة  للطاقة  نببو�ة  �سركة  يف  �لعمل 
لببلببمببوؤ�ببسبب�ببسببة حتببمببيببل حببببزم �لببببوقببببود يف 
ح�سولها  بعد  �لثانية  �ملحطة  مفاعل 
�لهيئة  مبببن  �لببتبب�ببسببغببيببل  رخبب�ببسببة   على 
�ل�سهر  يف  �لنووية  للرقابة  �لحتبباديببة 
نف�سه حيث ت�ستعد فرق �لعمل لإجر�ء 
�لببتببي  ت�سبق  �لخبببتبببببببار�ت  مببن  �سل�سلة 
�ملحطة  مفاعل  ت�سغيل  بببد�يببة  عملية 
يف  �ملفاعل  لطاقة  �لتدريجي  و�لببرفببع 
�لت�ساعدي”  �لببطبباقببة  “�ختبار  �إطببببار 
خلل  �لت�سغيل  �لتجاري  �إىل  و�ببسببوًل 

عدة �أ�سهر . 
وحتققت هذه �لإجناز�ت بف�سل �ملهنية 
�لعالية لفرق �لعمل �لتي ت�سم خر�ت 
تقودها  جببنبب�ببسببيببة   50 مبببن  �أكبببببر  مبببن 
�أعلى  مببوؤهببلببة  وفق  �إمبببار�تبببيبببة  كبببفببباء�ت 
م�ستويات �لتح�سيل �لعلمي و�لتدريب 
�لأكادميية  �ملوؤ�س�سات  �أرقى  �لعملي، يف 
وحمببطببات �لببطبباقببة �لببنببوويببة يف �لعامل 
تدريبية  بببببر�مببببج  �جبببببتبببببازت  خللها 
�سبع  نحو  �إىل  مدتها  ت�سل  متقدمة 

�سنو�ت . 
كببمببا تببباأكبببدت �أكببببر جببببدوى بببنبباء �أرببببع 
فيما  �لآن  ذ�ت  يف  متطابقة  حمببطببات 
يببخبب�ببس �لببتببكببلببفببة وتببطبببببيببق �لبببدرو�بببس 
على  �ملحطة  حمطة  كل  من  �مل�ستفادة 
�لببتببي تببلببيببهببا وهببببو مبببا مببكببن مبببن و�سع 
 12 جدول زمني للإجناز بفارق نحو 

�سهر�ً بني �ملحطات �لأربع . 
تبب�ببسببغببيببل كبببافبببة حمبببطبببات بر�كة  وفبببببور 
�لقت�سادي  �لببنببمببو  دعبببم  يف  �ست�ساهم 
ربع  �إىل  �سل  ما  بتوفري  و�لجتماعي 
�لإمبببار�ت من  �لطاقة  دولببة  �حتياجات 
للبيئة ويف نف�س  �ل�سديقة  �لكهربائية 
�لببوقببت حتببد مببن 21 مليون طببن من 
وهوما  عببام  كببل  �لكربونية  �لنبعاثات 
من  �ل�سادرة  حتييد  �لنبعاثات  يعادل 
قببطبباع �لببنببقببل ببباأكببمببلببه يف �لبببدولبببة وهو 
من  �ملائة  يف   15 نحو  �أي�ساً  يعادل  ما 
كل  �لنبعاثات  هببذه  من  �لفرد  ن�سيب 
 عام.  ويف �إطار مو�كبتها لآخر �لتطور�ت 
و�مل�ستجد�ت �لعلمية و�لتقنية �ملرتبطة 
بقطاع �لطاقة �لنووية �ل�سلمية و�سعت 
موؤ�س�سة  �لإمار�ت للطاقة �لنووية ركائز 
وذلك  و�لتطوير  �لبحث  مل�سار  �أ�سا�سية 

بعدما جنحت يف تاأ�سي�س قاعدة علمية 
�لكفاء�ت  �لإمار�تية  على  تقوم  مهمة 
�لتي تقوم بدور �أ�سا�سي يف عملية تبادل 
�ملعارف و�خلر�ت مع خمتلف �لتجارب 

�لعاملية يف هذ� �ملجال . 
موؤ�س�سة  وقببعببت   2021 �أببببريبببل  ويف 
�لبببنبببوويبببة مذكرة  لببلببطبباقببة  �لإمببببببببار�ت 
تفاهم مع جامعة �آجو �ملوؤ�س�سة �لبحثية 
�لببببر�ئببببدة يف كبببوريبببا �جلببنببوبببيببة وذلبببك 
و�لتطوير  �لبحث  جمببال  يف   للتعاون 

و�لبتكار . 
�إطار  يف  هببذه  �لتفاهم  مببذكببرة  وتبباأتببي 
�لتز�م �ملوؤ�س�سة جتاه �لبحث و�لتطوير 
و�لقطاعات  �لنووية  �لطاقة  جمال  يف 
لببدعببم  �لتطبيقات  وذلبببك  �ل�سلة  ذ�ت 
�مل�ستقبلية يف هذ� �لقطاع ومبا يتما�سى 
�ملدى  على  �ملوؤ�س�سة  ��سر�تيجية  مببع 
�لبحث و�لتطوير  �لطويل كما ي�ساهم 
مبتكرة  حببببلببببول  �لببببتببببو�ببببسببببل  �إىل  يف 
و�لتنمية  �لقببتبب�ببسببادي  �لببتببنببوع  تببعببزز 

�مل�ستد�مة . 
موؤ�س�سة  وقببعببت   2021 مبببار�بببس  ويف 
و�ل�سركة  �لببنببوويببة  للطاقة  �لإمبببببار�ت 
�لكورية للطاقة �ملائية و�لنووية مذكرة 
�لبحث  و�لتطوير  يف  للتعاون  تفاهم 
�ملختلفة  �لنووية  �لطاقة  جمببالت  يف 
تبادل مهم  ما حتقق من  على  و�لبناء 
حمطات  �إمببكببانببيببات  وتببعببزيببز  للمعارف 
�لعو�ئد  مبببن  لببتببوفببري  �ملبببزيبببد  ببببر�كبببة 
و�لبيئية  و�لجببتببمبباعببيببة  �لقببتبب�ببسبباديببة 
�ل�سنو�ت  مببدى  على  �لإمببببار�ت  لببدولببة 

�ل�ستني �ملقبلة وما بعدها . 
وكبببببببان وفبببببد مببببن �لببببقببببيببببادة �لبببعبببلبببيبببا يف 
�ملوؤ�س�سة ز�ر يف يناير 2020 �لعا�سمة 
�ل�سوء  لت�سليط  و��سنطن  �لأمريكية 
يف  �لرنامج  �ملببتببو��ببسببل  �لببتببقببدم  عببلببى 
�لبب�ببسببلببمببي �لإمبببببار�تبببببي وبحث  �لبببنبببووي 
�لتعاون فيما يخ�س تقنيات �ل�ستد�مة 

و�لطاقة �ل�سديقة للبيئة . 
موؤ�س�سة  وقبببعبببت   2019 يببولببيببو  ويف 
�لإمار�ت للطاقة �لنووية مذكرة تفاهم 
�لنووية  للطاقة  �ل�سينية  �ملوؤ�س�سة  مع 
�إطببببار عببمببل لآفبببباق  �لتعاون يف  لببو�ببسببع 
�لنووية  �ملبببنببب�بببسببباآت  تبببطبببويبببر  جمببببببالت 
يف  �ملمار�سات  �أف�سل  وتبببببادل  �جلببديببدة 
و�ل�سيانة  �لت�سغيلية  �لعمليات  جمال 
و�لأبحاث  مبب�ببسببريببات  �لوقود  ودورة 
�ل�ستد�مة  �إىل  بببالإ�ببسببافببة  و�لتطوير 

و�حلفاظ على �لبيئة . 

موؤ�س�س  �ببسبباهببمببت  ذلببببك  مبببببببو�ز�ة  ويف 
تاأ�سي�س  يف  �لنووية  للطاقة  �لإمببببار�ت 
�لنووية  للتكنولوجيا  �لإمبببار�ت  مركز 
2019  يف  نوفمر  �فتتاحه  مت  �لببذي 
و�لتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة 
باأبوظبي و يعد من�سة �بتكار خم�س�سة 
�ل�سلمية  �لنووية  �لطاقة  لتكنولوجيا 
من  ي�سهم  �ملركز  حببيببث  و��ببسببتببد�مببتببهببا 
يف  �لبحثية  وجببهببوده  م�ساريعه  خببلل 
�لإمار�تية  للكفاء�ت  �لفر�سة  توفري 
و�إجر�ء  �لعامليني  �خلبببر�ء  مببع  للعمل 

�لأبحاث  �ملتطورة . 
ول تقت�سر فو�ئد حمطات بر�كة على 
�ل�سديقة  �لكهربائية  �لببطبباقببة  �إنببتبباج 
�إىل  م�ستقبًل  ذلببك  تتعدى  بل  للبيئة 
توظيف  تقنيات  يف  �لفاعلة  �مل�ساهمة 
�لببطبباقببة �لببنببوويببة يف جمبببالت خمتلفة 
�لأمن  لتحقيق  و�لببزر�عببة  �لطب  مثل 
�لف�ساء  ��ببسببتببكبب�ببسبباف  وحببتببى  �لببغببذ�ئببي 
“نا�سا”  �لأمريكية  حيث تعتمد وكالة 
لببلببفبب�ببسبباء عبببلبببى �لبببطببباقبببة �لبببنبببوويبببة يف 
و�آخرها  �خلبببارجبببي  لببلببفبب�ببسبباء  بببعببثبباتببهببا 

لكوكب �ملريخ . 
�لطريق  ببببر�كبببة  كببمببا متببهببد حمبببطبببات 
ذ�ت  للطاقة  جببديببدة  م�سادر  لتطوير 
مثل  �ملنخف�سة  �لكربونية  �لنبعاثات 
�سيما  �أن  ول  �لأخبب�ببسببر  �لببهببيببدروجببني 
موؤ�س�سة �لإمببار�ت للطاقة �لنووية هي 
  « /ADQ/لب”�لقاب�سة تتبع  �سركة 
مذكرة   2021 يناير  يف  وقعت   و�لتي 
مبببببادلببة  لل�ستثمار  �سركة  مببع  تفاهم 
�أبوظبي  بببببرول  و�ببسببركببة  “مبادلة” 
“�ئتلف  لتاأ�سي�س  “�أدنوك”  �لوطنية 
�أبوظبي للهيدروجني” بو�سفه م�سدر�ً 
للطاقة  �ل�سديقة للبيئة حيث  جديد�ً 
مكونني  �أهببم  �لنووية  �لطاقة  متتلك 
لإنبببتببباج �لببهببيببدروجببني �لأخببب�بببسبببر، هما 

�حلر�رة و�لبخار عايل �جلودة . 
تكري�س  �مل�ستقبلية  �لآفبباق     كما حتمل 
�لتي طورته موؤ�س�سة  بر�كة”  “منوذج 
للمكانة  �لببنببوويببة  لببلببطبباقببة  �لإمبببببببار�ت 
لبببدولبببة �لإمبببببببار�ت يف  قطاع  �لبببريببباديبببة 
�لطاقة �ل�سديقة للبيئة على �مل�ستوى 
�لعاملي و�إبر�ز �همية �جلهود �لتي تقوم 
مببو�جببهببة ظاهرة  لببلببمبب�ببسبباهببمببة يف  بببهببا 
�إمكانية  عبببن  �ملببنبباخببي  ف�سًل  �لببتببغببري 
و�خلبببر�ت  �ملببتببقببدمببة  �ملببعببارف  ت�سدير 
�لدولة  متتلكها  ببباتببت  �لببتببي  �ملببتببطببورة 
�ل�سلمية  �لببنببوويببة  �لببطبباقببة  قببطبباع  يف 
متكنت  �لبببببذي  �لببقببطبباع  �لعلمي  ذلببببك 
�لإن�سان  لرفاهية  تطويعه  من  �لدولة 

و��ستد�مة �لبيئة . 

الحتاد للطريان تفعل جواز ال�سفر ال�سحي »اأياتا ترافل 
با�س« على رحالتها من اأبوظبي اإىل اأمريكا ال�سمالية

•• اأبوظبي -وام : 

“�أياتا  �ل�سحي  �ل�سفر  �لعمل عر جو�ز  �أعلنت �لحتاد للطري�ن عن بدء 
تر�فل با�س” على رحلتها �ملتجهة من �أبوظبي �إىل �أمريكا  �ل�سمالية . 

�إىل  �أبوظبي  للطري�ن من  �لحتبباد  رحببلت  �مل�سافرون على منت  ويحظى 
�سيكاغو ونيويورك وو��سنطن وتورونتو �بتد�ًء من �أم�س وحتى   16 مايو 
باختبار تطبيق تر�فل با�س جو�ز �ل�سفر �ل�سحي من �لحتاد �لدويل للنقل 
�جلوي “�أياتا” و�لذي يتيح لهم مزيًد� من �ل�سهولة  و�لو�سوح �أثناء �إد�رة 

بياناتهم ل�سفر �سحي و�آمن . 
�لت�سغيلية  للعمليات  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لبلوكي  عبببببد�هلل  حممد  وقببال 
�ملتو��سلة  �لتغيري�ت  مببع  �إنببه  للطري�ن  �لحتببباد  جمموعة  يف  و�لتجارية 
على  �ملتطلبات �ل�سحية ل�سفر �آمن، ترى �لحتاد �أن جو�ز �ل�سفر �ل�سحي 
�لرقمي، يعتر حًل منا�سًبا ي�ساعد يف توفري مزيد من �لو�سوح  للم�سافرين 

فيما يخ�س متطلبات �ل�سفر وي�سهل عليهم �تباع �لإجر�ء�ت �للزمة . 
و�أ�ساف �لبلوكي �أن تعاون �لحتاد مع �لحتاد �لدويل للنقل �جلوي ياأتي 
بهدف توحيد �جلهود و�لعمل مًعا على تب�سيط �لنهج �لعاملي  �ملوّحد جلو�ز 
�تخاذ  مببع  و�ببسببرعببة،  �سهولة  �أكبببر  �ل�سفر  ي�سبح  بحيث  �ل�سحي  �ل�سفر 
�أي  لعبور  و�لتوجيهات  �ل�سرورية  �للو�ئح  بخ�سو�س  قبببر�ًر�  �حلكومات 
وجهة من وجهات �ل�سفر .  بدوره قال نك كارين، نائب �أول �لرئي�س ل�سوؤون 
�إن  �لببدويل للنقل �جلببوي  �ملطار و�مل�سافرين و�ل�سحن و�لأمببن يف �لحتبباد 
م�ساركة �لحتاد  للطري�ن باختبار “�أياتا تر�فل با�س” �ست�ساعد يف تعزيز 
�جلوي  �ل�سفر  �إنعا�س  على  وقدرتها  �لرقمية  �ل�سحة  بتطبيقات  �لثقة 
للم�سافرين  �سيوفر  �لتطبيق  �أن  و�أ�ساف  و�سهولة .   بال  �أمببان  ور�حة  بكل 
وقو�عد  قببو�نببني  خمتلف  مببع  �لمببتببثببال  على  مل�ساعدتهم  مببوحببدة  من�سة 
يف  �سي�سهم  فاإنه  �حلكومات،  �سعيد  �سدورها  وعلى  فور  �جلديدة  �ل�سفر 
�ملقدمة .   �لوثائق  �مل�سافر و�لتاأكد من �سحة  بيانات  ��ستكمال كافة  �سمان 
ويتيح جو�ز �ل�سفر �ل�سحي “�أياتا تر�فل با�س” مل�سافري �لحتاد �إمكانية 
�حل�سول على “جو�ز رقمي” ي�ستلمون عره نتائج فحو�سات  كوفيد-19 
ويتاأكدون من �أهليتهم للم�سي يف رحلتهم .  كما ميكن للم�سافرين �لر�غبني 
   »IATA Travelتطبيق تنزيل  �لتجريبي،  �لختبار  يف  بامل�ساركة 
  »Passعر �أبل �ستور وحجز موعد  مع �أحد مر�كز �لفح�س �ملعتمدة–   

•• اأبوظبي - وام:

تو��سل تدفق �ل�سيولة �ىل قاعات �لتد�ول يف �أ�سو�ق 
�ل�سفقات  قيمة  �جمايل  رفع  مما  �لإمار�تية  �ملببال 
ثلث  خببلل  درهبببم  مليار   4.8 نحو  �ىل  �ملببرمببة 

جل�سات.
�ل�سركات  ل�سهم  �ل�سوقية  �لقيمة  مكا�سب  وبلغت 
درهم  مليار   7.3 نحو  �أمبب�ببس  جل�سة  يف  �ملببتببد�ولببة 
وذلك بح�سب ما يظهر �لر�سد �ليومي للتعاملت 

.
وبد� و��سحا منذ �نطلق �لتعاملت ��ستمر�ر تركز 
�لن�سبة �لأكر من �ل�سيولة على �سريحة حمددة من 
�لأ�سهم �لقيادية خا�سة �ملدرجة يف �سوق �لعا�سمة، 
على  �ملوؤ�س�سي  �ل�سر�ء  عمليات  تو��سل  يعك�س  مما 
�ملالية  بياناتها  عن  �لإعببلن  بانتظار  �لأ�سهم  هذه 

. عن �لربع �لأول من �لعام 2021 

�ل�سركة  �سهم  عببلببى  �سجل  �لأكببببر  �لببنبب�ببسبباط  وكبببان 
�لعاملية �لقاب�سة �ملرتفع �ىل 92.90 در�هم و�لذي 
جتاوزت قيمة �ل�سفقات �ملرمة عليه 492 مليون 
درهم وذلك بالإ�سافة �ىل �سهم بنك �بوظبي �لأول 
بلغت  ،بببتببد�ولت  درهببم   14.56 مل�ستوى  �ل�ساعد 

قيمتها 326 مليون درهم.
و�رتفع �سهم �لد�ر �ىل 3.66 درهم و�سط تد�ولت 
254 مليون درهم فيما �سعد �سهم  بلغت قيمتها 

�لو�حة �ىل 1.18 درهم.
�ملالية  لبببلأور�ق  �بوظبي  ل�سوق  �لعام  �ملوؤ�سر  وكببان 
ن�سبتها  بببزيببادة  نقطة   6155 م�ستوى  عند  �غلق 
0.87 % مقارنة مع �ليوم �ل�سابق يف حني �أقفل 

�ملوؤ�سر �لعام ل�سوق دبي �ملايل عند 2624 نقطة .
و�سملت قائمة �لأ�سهم �لر�بحة يف �سوق دبي �ملايل 
�ملرتفع  �لوطني  دبببي  �لمبببار�ت  بنك  �سهم  كل من 
�ىل 12.05 درهم بالإ�سافة �ىل �سهم �عمار مولز 

 3.81 عند  �إعببمببار  �سهم  �أغلق  فيما  درهببم   1.88
درهم بعدما مت تد�وله دون �أحقية �لأرباح.

وبلغ عدد �لأ�سهم �ملتد�ولة يف �لأ�سو�ق �ملالية 244 
مليون �سهم نفذت من خلل 4129 �سفقة.

مليار درهم مكا�سب اأ�سواق املال الإماراتية  7.3

الدولر يهبط لأقل م�ستوى ملا يزيد عن 7 اأ�سابيع 
•• لندن-رويرتز: 

نزل �لدولر لأقل م�ستوى يف حو�يل �سبعة �أ�سابيع خلل �جلل�سة �لآ�سيوية 
بينما �رتفع �ليورو مع تنامي تفاوؤل �مل�ستثمرين حيال وترية �لتطعيمات 
�ملرتفعة  �مل�ستويات  دون  �خلببز�نببة  �سند�ت  عببائببد�ت  ��ستمرت  كما  �أوروببببا  يف 
�لتي �سجلتها يف مار�س �آذ�ر. وهبط �لدولر منذ بد�ية �سهر �أبريل ني�سان 
�لتي  �سهر�   14 ذروة  عن  �لأمريكية  �خلز�نة  �سند�ت  عائد�ت  تر�جع  مع 
�لربع  يف  حببدث  مما  �لنقي�س  على  و�لهبوط  �ملا�سي.  �ل�سهر  يف  لم�ستها 
�لأمريكية  �سند�ت �خلز�نة  �لببدولر مع �سعود عائد�ت  �رتفع  �لأول، حني 
بتوقيت   0728 �ل�ساعة  ويف  �لأمريكية.  للعملة  �أعلى  عببائببد�ت  يعني  ما 
جرينت�س، نزل موؤ�سر �لدولر 0.1 باملئة �إىل 90.952 بعدما �سجل �أعلى 

م�ستوى خلل �جلل�سة �لآ�سيوية عند 90.877.
�أعلى م�ستوى يف �سبعة  1.2065 دولر وهو  �إىل  باملئة   0.3 �ليورو  وز�د 
�جلل�سة  يف  دولر   1.20 عببنببد  �أ�ببسببا�ببسببيببا  م�ستوى  تخطى  بببعببدمببا  �أ�ببسببابببيببع 
�ل�سابقة. وكتبت يو-نا بارك-هيجر �خلبرية يف كومرت�س بنك يف مذكرة 
�لحتياطي  لتاأكيد�ت جمل�س  للدولر يرجع  �لأخري  �لهبوط  �إن  للعملء 
�لحتادي لل�سوق باأنه لن ينهي �سيا�سة �لتحفيز �لنقدي قريبا، يف حني �أن 
حت�سن حملت �لتطعيم يف �أوروبا يدعم �ليورو. لكنها �أ�سافت �أن �لو�سع 
�لوليات  يف  �لقببتبب�ببسببادي  “�لتعايف  قائلة  و��ببسببتببطببردت  �سريعا.  يتغري  قببد 
�ملتحدة قد يرفع توقعات �لت�سخم ما يوؤجج �لتكهنات بزيادة �سعر �لفائدة. 
�إذ  �أخببرى  �ليورو مرة  قد يتغري حال �لأخبار �خلا�سة بكورونا يف منطقة 
 108 �إن �ل�سبابية ل تز�ل �سديدة«. ومقابل �لني، ك�سر �لدولر م�ستوى 
0.3 باملئة خلل �جلل�سة �إىل  �أن يعك�س م�ساره، ويرتفع  �أثناء �لليل، قبل 
�لدولر  �رتفع  بتوقيت جرينت�س،   0729 �ل�ساعة  وبحلول   .108.450
 0.6 �لنيوزيلندي  ز�د نظرية  0.7808، كما  �إىل  باملئة   0.7 �لأ�سر�يل 

باملئة �إىل 0.7223.

الذهب يهبط عن ذروة 7 اأ�سابيع مع 
تعايف عائدات ال�سندات الأمريكية 

  •• عوا�شم-رويرتز:

�سبعة  �أعلى م�ستوى يف  �سجلت  بعدما  �لثلثاء  �أم�س  �لذهب  �أ�سعار  �نخف�ست 
�لأمريكية  �ل�سند�ت  تعايف عائد�ت  �إذ رجحت كفة  �ل�سابقة  �أ�سابيع يف �جلل�سة 
�أمام دعم متثل يف �سعف �لدولر �لأمريكي. وهبط �لذهب يف �ل�سوق �لفورية 
�ل�ساعة  بببحببلببول  )�لأونببب�بببسبببة(  لببلأوقببيببة  دولر   1768.01 �إىل  ببباملببئببة   0.1
وهو  �لثنني  يوم  دولر   1789.77 �سجل  بعدما  بتوقيت جرينت�س   0711
�أعلى م�ستوى منذ 25 فر�ير �سباط. وهبط �لذهب يف �لتعاملت �لآجلة يف 
�سبيفاك  �إليا  1769 دولر� للأوقية. وقال  �إىل  باملئة   0.1 �ملتحدة  �لوليات 
خبري �لعملت يف ديلي فيك�س “نزل �لذهب عن م�ستوياته �ملرتفعة يوم �لثنني 
�أد�ء �لدولر  �لعائد�ت مل ميتد للدولر.  �رتفاع  �لعائد�ت. لكن  يف ظل �سعود 
�لأمريكية لأجل  �سند�ت �خلز�نة  �لذهب«. وجتبباوزت عائد�ت  �ل�سعيف يدعم 
�أ�سابيع �لأ�سبوع  1.6 باملئة بعدما هوت لأقل م�ستوى يف خم�سة  ع�سر �سنو�ت 

�ملا�سي لرفع من تكلفة فر�سة حيازة �لذهب �لذي ل يدر عائد�.

•• ال�شارقة -وام:

�لريادية  �مل�ساريع  لببدعببم  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  نظمت 
“ُرّو�د” �لتابعة لد�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة 
ور�سة تدريبية حول �لت�سغيل �لآيل للمطاعم �لذكية 
�لأعمال  ور�ئبببببد�ت  رو�د  مببن  جمببمببوعببة  فيها  �ببسببارك 
�أ�سحاب �مل�ساريع �لعاملة يف قطاع �لأغذية و�ل�سيافة 

و�ملطاعم يف �إمارة �ل�سارقة.
مهند�س  عبد�حلميد  عببمببرو  �لببدكببتببور  �لببور�ببسببة  قببدم 
تببكببنببولببوجببيببات �جلبببيبببل �لببببر�بببببع و�خلبببببببري يف جمال 

�لتكنولوجيا و�لتطبيقات �لرقمية.
�ملببحببمببود مببديببر موؤ�س�سة  �ببسببعببادة حببمببد عببلببي  قبببال  و 
تت�سمن  خطة  �سمن  تببنببدرج  �لور�سة  �إن  “ُرّو�د”.. 

طرح �لر�مج و�لدور�ت و�لدبلومات �ملهنية �مل�سممة 
خ�سي�ساً لرو�د �لأعمال من �أ�سحاب �مل�ساريع �لعاملة 
تدريبهم  يببتببم  بحيث  و�ملببطبباعببم  �ل�سيافة  قببطبباع  يف 
�ملمار�سات  �أف�سل  ووفق  علمية  �أ�س�س  على  وتاأهيلهم 
م�ساريع  و�إد�رة  و�إطبببلق  تاأ�سي�س  مببن  ميكنهم  ومبببا 
�إىل  وبال�ستناد  �أهد�فها  وقببادرة على حتقيق  ناجحة 
وتطور�ت  �لببعببمببلء  و�حببتببيبباجببات  �لبب�ببسببوق  متطلبات 
�أهمية هذ�  تدرك  �ملوؤ�س�سة  �إن  و�أ�ساف  �لتكنولوجيا. 
�لببقببطبباع و�بببسبببرورة �لببعببمببل عببلببى تببطببويببره مببن خلل 
و�لتطبيقات  و�لتقنيات  �ملببمببار�ببسببات  �أفبب�ببسببل  تطبيق 
�لببعبباملببيببة يف  �ملببنبب�ببسبباآت  �لببتببي تتبناها  و�لببتببكببنببولببوجببيببات 
�ملوؤ�س�سة يف  �أن  �إىل  �ل�سيافة و�ملطاعم.. لفتاً  جمال 
هذ� �لإطار نفذت خلل �ل�سنو�ت �ل�سابقة 7 ن�سخ من 

متطلباتها  باإجناز  قام  �ملطاعم  وت�سغيل  �إد�رة  دبلوم 
�أن قطاع  82 مببن رو�د ور�ئببببد�ت �لأعببمببال. و�أو�ببسببح 
نوعية  يف  م�سبوق  غببري  تببطببور�ً  ي�سهد  بببات  �ملببطبباعببم 
�لأنظمة �مل�ستخدمة لتنفيذ خدماتها و�إد�رة عملياتها 
�لربط  و�إجببببر�ء  منتجاتها  وتطوير  �حبببر�يف  ب�سكل 
يف  و�لبيانات  و�ملنتجات  �ملكونات  كافة  بني  �ملتكامل 
�سبكات �ت�سالية حديثة ومبا ي�سهم يف تقدمي �أف�سل 
و�جلهد  و�لوقت  �لتكلفة  وتقليل  للزبائن  �خلدمات 
�ملبذول ومن ذلك ��ستخد�م وتطبيق �لتحول �لرقمي 
وتقنيات �لذكاء �ل�سطناعي و�لو�قع �ملعزز و�إنرنت 
يف  �سيما  ول  �ملتطورة  �ل�سحابية  و�لأنظمة  �لأ�سياء 
�لإجر�ء�ت  ظل  يف  و�أي�ساً  �ل�سديدة  �ملناف�سة  ظببروف 
تف�سي جائحة  نتيجة  �لعامل  �ملتخذة يف  �لحببر�زيببة 

وتابع �أن ور�سة �لت�سغيل �لآيل للمطاعم  كوفيد 19. 
�لذكية �لتي عقدت عر تقنية �لت�سال �ملرئي وعلى 
مدى يومني تعرف خللها �مل�ساركون على تطبيقات 
�لبيانات  �ملعد�ت وحتليل  �لبيانات و�لتو��سل ما بني 
�إد�رة  عمليات  تطوير  يف  و��ستخد�ماتها  �آيل  ب�سكل 
�لتحول  لعمليات  �ملببعببرفببة  وتطبيق  وفببهببم  �ملببطبباعببم 
�لآيل �لإلكروين للمعد�ت و�لعمليات د�خل �ملطاعم. 
�لأ�سا�سيات  تطبيقات  �إىل  �لور�سة  حمبباور  وتطرقت 
�لببذكببيببة ومفهوم  �ملببطبباعببم  لببتببكببنببولببوجببيببا  �حلببديببثببة 
�ملنتجات  يف  �خلببدمببات  تدمج  �لتي  �لذكية  �ملنتجات 
ويتم دعمها با�ستمر�ر وتعرف �مل�ساركون على مفهوم 
�ملطاعم  ومنذجة  �لرقمي  �لبناء  و  �لرقمية  �لتو�أمة 
�لذكية يف علقتها مع �لعملء و غريها من �ملحاور.

»رواد« ال�سارقة تدرب اأع�ساءها على ممار�سات الت�سغيل الآيل للمطاعم الذكية
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العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : ١١٠
�لإمار�ت  �جلن�سية   - �لفل�سي  �سعيد  �حمد  ر��سد  يحيى  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�سيد/  �لبالغة ١٠٠٪ وذلك �ىل  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته  ، يرغب يف  �ملتحدة  �لعربية 
نا�سر �سلطان عبد�هلل بن يو�سف �ل علي - �جلن�سية : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، يف �لرخ�سة 
 )٥٠2١93( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  �لنخيل(  )�سيدلية  �مل�سماة 

�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة. تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر. 
وعملبن�س �ملادة )١4( فقرة )٥( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2٠١3 يف �سان 
�لت�سديق  على �لجر�ء  يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �لعلن  ن�سر هذ�  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب 
عليه  ذلك  حيال  �عر��س  �ي  لديه  فمن  �لعلن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
حمكمة ال�سارقة االإحتادية االإبتدائية

الدائرة املدنية التجارية اجلزئية اخلام�سة
الدعوى رقم : 426 / 2021 جتاري جزئي

�ملرفوعة من �ملدعية / �سركة جلف ليمنار للتجارة ذ م م و ميثلها مديرها / حممد طر�ب علي غلم ح�سني 
)هندي �جلن�سية(  بوكالة / نو�ساد كوناتودي حمزة كوناتودي )هندي �جلن�سية(  

�سبد �ملدعى عليها و �ملطلوب �إعلنها : -  �ل�سباح �لعاملية للمقاولت �لإلكروميكانيكية ذ م م  و ميثلها / 
حممد �سريف حاجي خليل �لرحمن )باك�ستاين �جلن�سية( و �أبو �سديق حاجي خليل �لرحمن )باك�ستاين 
�جلن�سية(  قد حتدد موعد �جتماع �خلرة �حل�سابية يوم �لأحد �ملو�فق 2021/4/25  �ل�ساعة �لثانية بعد 
�لظهر مبقر مكتب �خلبري / رفرن�س ملر�جعة �حل�سابات و �لإ�ست�سار�ت �ل�سريبية دبي - �لق�سي�س - �سارع 
�لنهدة �لعام - بناية �آرزو - بجانب مركز �لطو�ر �لتجاري - بالقرب من حمطة �ملرو - �أ�سفل �لبناية م�سرف 
�ل�سارقة �لإ�سلمي �لطابق �لثالث - مكتب )304 و 305( . يرجى من �ملدعي عليها �أو من ينوب عنها 
قانونا يف �لدعوى �ملذكورة �أعله ح�سور �جتماع �خلببرة فبي �ملوعبد �ملبحبدد �أعبله �أمبام �خلبيبر �حل�سباببي 
�لبدكتور/ عببد�هلل حممبد �ل�سم�سي ،  للإت�سبال هباتف متحبرك : 6285562 050  هباتف �ملكتبب رقم : 

04 فاك�س رقم 2222765 04   2222545

دعوة الإجتماع اخلربة
العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اعالن بالن�سر
للم�ستاأنف �سدهما للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 

يف �سحيفتني اإحداهما ناطقة باللغة االإجنليزية 
يف االإ�ستئناف رقم 2021/187 مدين

بناء علي طلب �مل�ستاأنف / م�سنع �حلمد ل�سحب �لملونيوم - �س ذ م م 
للمباين  �ملعدنية  �ل�سغال  تار� ل�سناعة  �سركة   -1  : للم�ستاأنف �سدهما 
)ذ م م(  2- نور ح�سني �بو �لقا�سم �مري ح�سني  - �نت مكلف باحل�سور 
�مام مكتب �إد�رة �لدعوى رقم )2( مبحكمة �إ�ستئناف �ل�سارقة �سخ�سيا 
�و بو��سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�ستند�ت وذلك يف يوم �لثلثاء �ملو�فق 2021/4/27 يف �لدعوى 

�ملذكورة رقمها �أعله - بو�سفك م�ستاأنف �سده. 

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  االحتادية اال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة : كلوفر ليف لتجارة االدوات الطبية - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب ١4٠3 - ١4٠2 ملك ذ� غالرييا �نفي�ستمنت�س - �س ذ م م - �ملركز �لتجاري 
B - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة : 828١49   ١ - ��ستد�مة 
رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : ١397٥٠2 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
�أعله،  باإنحلل �ل�سركة �ملذكورة  �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها  باأنه قد مت  بدبي 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2٠2١/١/3١ و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
دبي بتاريخ 2٠2١/١/3١ وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني 
اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة �لعنو�ن : مكتب رقم 2٠4 - ملك عبد�هلل �ل�سعايل - 
معه كافة  : 2389722-٠4 م�سطحباً  -  هاتف  238972١-٠4 فاك�س  �لعنز  ديببرة - هور 

�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )4٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
 - �لعنز  هببور   - ديبببرة   - �ل�سعايل  عبببببد�هلل  ملك   -2٠4 رقببم  مكتب   : �لببعببنببو�ن 
هاتف : 238972١-٠4 فاك�س: 2389722-٠4 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعله لت�سفية كلوفر ليف 
لتجارة االدوات الطبية - �ص ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2٠2١/١/3١ و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2٠2١/١/3١ وعلى 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن  من لديه �أي �عر��س 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً   ، �أعببله  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خلل )4٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان
�ل�سيد/  عهود خلفان �سيف جمعه  ملليح - �جلن�سية : �لإمار�ت  وطلب �لت�سديق على 
 ، �لفخامة  مغ�سلة  �لتجاري  �ل�سم  يف   ٪١٠٠ �لبالغة  ح�سته  يف  )تنازل(  يت�سمن  حمرر 
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئببرة  و�ملرخ�س من  �مللب�س  كي   ، �مللب�س  غ�سيل  �لرخ�سة  ن�ساط 
يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 7١962٥ �ل�سادرة بتاريخ 2٠١3/١٠/3٠ يف د�ئرة �لتنمية 
 - �لقو��سي �حلمادي  �ل�سيد/ حممد عبد�لرحمن عبد�هلل  �ىل  بخورفكان   �لإقت�سادية 
�جلن�سية : �لإمار�ت.  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم 
بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعلن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

 اعـــــــالن       
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان

�ل�سيدة / فرز�نه �سم�ساد علي - �جلن�سية : �لإمار�ت  وطلب �لت�سديق على حمرر يت�سمن 
ن�ساط   ، �جلاهزة  للملب�س  �ملغرد  �لتجاري  �ل�سم  يف   ٪١٠٠ �لبالغة  ح�سته  يف  )تببنببازل( 
�لرخ�سة جتارة �مللب�س �جلاهزة ، بيع �لعطور - بالتجزئة ، جتارة �لإك�س�سو�ر�ت �لن�سائية 
 ١4١86٥ رقببم  جتارية  رخ�سة  خورفكان  يف   �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئببرة  من  و�ملرخ�س   ،
�ل�سادر بتاريخ ١998/٥/١7 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان.  �ىل �ل�سيد/ حممد 
ح�سني حممد عبد�هلل - �جلن�سية : �لإمببار�ت.  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف 

�نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اعالن مدعي عليه بالن�سر   
اأداء    اأمر   AJCFICICPL2021 /0000223 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليها / �سركة هاي باور ل�سيانة �ملباين �سابقا كهرب للمقاولت �لإلكروميكانيكية - ذ م م 
حاليا غالب خليفة �ملهريي  �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة / �جلن�سية  

�ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليكم  حكمت  قد   2021/2/28 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم �أعله ل�سالح / �سركة �يفكت لتجارة �لجهزة �لكهربئية - ناأمر بالز�م �لطرف �ملطلوب �سدها 
�سركة  ملالكها  �للكروميكانيكيه  للمقاولت  كهرب  )�سابقا(  �ملباين  ل�سيانة  باور  هاي  �سركة   -  1  :
�لطالب  للطرف  يوؤديا  بان  �ملهريي  خليفة  �سيد  خليفة   غالب   2- )حاليا(  م  م  ذ  �لو�حد  �ل�سخ�س 
)�سركة �يفكت لتجارة �لجهزة �لكهربائية ذ م م( مبلغا وقدره )332.328.69 درهما( )ثلثمائة 
�لقانونية  و�لفائدة  فل�سا(  و�ستون  وت�سعة  درهما  وع�سرون  وثمانية  وثلثمائة  �لفا  وثلثون  و�ثنان 
بو�قع %9 من تاريخ �ل�ستحقاق �ملو�فق 2020/7/28 وحتى متام �ل�سد�د ، مع �لإلز�م بامل�سروفات 
�ليوم  15 يوما �عتبار� من  ومبلغ �لف درهما مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما قابل لل�ستئناف خلل 

�لتايل ل�ستلمك هذ� �لتبليغ. 
القا�سي / وجدي بن ال�ساذيل بن اأحمد  
حمكمة عجمان    

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0000713 يف  الدعوى رقم

�ملدعي / عبد�لقيوم و�ب �هلل 
�ىل �ملحكوم عليه / �ل�سفا ملقاولت �ل�سباغ  - 9226510  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/3/21 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 
بالز�م �ملدعي  �أعله بالتايل : ن�س �حلكم حكمت �ملحكمة :  �لدعوى بالرقم 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )ت�سعة �لف وثلثمائة درهما( مكافاأة نهاية 
�خلدمة و�لر�سوم و�مل�سروفات. حكما قابل لل�ستئناف خلل �ملدة �لقانونية 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
القا�سي/ عبدالرحمن حممد األطاف 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0002092 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه ١- حممد يو�سف �حمد يو�سف �حل�سني �إمار�تي �جلن�سية ب�سخ�سه وب�سفته 
مالك �ملوؤ�س�سة �لفردية �سيدلية �سر �ل�سفاء  2-�سيدلية �سر �ل�سفاء - 9246426 9246427  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2٠2١/4/8 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم �أعله 
ل�سالح / �سركة نزيه �لتجارية - ذ م م  بالتايل : ن�س �حلكم قررت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري 
: بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 4.68١.١6 درهم مع �لفائدة بو�قع ٥٪ 
من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام على �أل تزيد �لفائدة على ��سل �ملبلغ �ملق�سى به ، 

وبالر�سوم و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  
حكما قابل لل�ستئناف خلل �ملدة �لقانونية  �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.

القا�سي/حممد ح�سن املرزوقي 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0003673 يف  الدعوى رقم

�ىل : كري�ستينا برميافري�  
جمهول حمل �لإقامة : دبي �لر��سدية �ل�سوق �جلديد هاتف 045645645 متحرك 0504580268   

 - �لتجاري  �خلليج   - بردبي  دبي   : �لإقامة  حمل   / �لعنو�ن  �لر�سيد  �حمد  بن  �حمد   / )ة(  �ملدعي  باأن  نعلمكم 
�لبيزن�س باي - �سيتاديل تاور - �لطابق 13 - مكتب 1301 رقم �لهاتف 971562565846   

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعله للمطالبة ببببببب : فتح ملف �لدعوى وقبول و�علن �ملدعي عليه ب�سورة منه ، �لز�م 
�ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 3.581.498 درهم و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى 
وحتى متام �ل�سد�د ، �لز�م �ملدعي عليه مببلغ مليون درهم تعوي�سا عن �ل�سرر �لدبي ، �لز�م �ملدعي عليه �لر�سوم 

و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
لذ� يتوجب عليكم �حل�سور �أمام �لد�ئرة �ملدنية و�لتجارية �جلزئية �لوىل حمكمة �ل�سارقة .............. �سباح 
يوم �ملو�فق 2021/4/25 �ل�ساعة 9.30  لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت ، ويف حالة عدم ح�سوركم �أو 

�إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ  2021/4/11 م 

مكتب اخلدمات الق�سائية  
علي يو�سف احلمادي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0003673 يف  الدعوى رقم

�ىل : �ي�سو�ر ياديو ر�و - جمهول حمل �لإقامة : دبي ديرة �لر��س هاتف �لعمل : 047346400  هاتف �ملحمول 
: 0567346400  �سندوق �لريد 97101 

 - �لتجاري  �خلليج   - بردبي  دبي   : �لإقامة  حمل   / �لعنو�ن  �لر�سيد  �حمد  بن  �حمد   / )ة(  �ملدعي  باأن  نعلمكم 
�لبيزن�س باي - �سيتاديل تاور - �لطابق 13 - مكتب 1301 رقم �لهاتف 971562565846   

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعله للمطالبة ببببببب : فتح ملف �لدعوى وقبول و�علن �ملدعي عليه ب�سورة منه ، �لز�م 
�ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 3.581.498 درهم و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى 
وحتى متام �ل�سد�د ، �لز�م �ملدعي عليه مببلغ مليون درهم تعوي�سا عن �ل�سرر �لدبي ، �لز�م �ملدعي عليه �لر�سوم 

و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
لذ� يتوجب عليكم �حل�سور �أمام �لد�ئرة �ملدنية و�لتجارية �جلزئية �لوىل حمكمة �ل�سارقة .............. �سباح 
يوم �ملو�فق 2021/4/25 �ل�ساعة 9.30  لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت ، ويف حالة عدم ح�سوركم �أو 

�إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ  2021/4/11 م 

مكتب اخلدمات الق�سائية  
علي يو�سف احلمادي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002725 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : عبد�هلل حممد علي حامت �لعر�ب �مللكي  
جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة - �ملي�سلون - �سارع طارق بن حيان - فيل 47  

بناء على طلب �ملدعية : �سركة جمموعة �لإمار�ت للإت�سالت )جمموعة �إت�سالت( �س م ع 
قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �أعله تطالبكم ببببب : �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 85.610 
درهم بالإ�سافة للفائدة �لقانونية %12 من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام مع �سمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بل كفالة.  �لز�م ماملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  �نت مكلف باحل�سور 
بجل�سة 2021/4/26 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  
)مكتب مدير �لدعوى 2( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا 
�لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  �مل�ستند�ت وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة  بها كافة 

�ملذكور رقمها �عله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/4/20   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

حممد ح�سني امني املال 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سعد م�سطفى عثمان حممد   
مدين    SHCEXCICVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001339/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �سعد م�سطفى عثمان حممد 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ علء�لدين حممد خمي�س �حمد �لديب  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا 
�ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف 8990 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعله خلل )15( يوما من تاريخ 
�إعلنك / �إعلنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا.
القا�سي / احمد طلعت عبدال�سادق حممد 
حمكمة ال�سارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - م�ستاق خان ر�سيد خان   
مدين    SHCEXCICVS2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001330/ 

�إىل �ملحكوم عليه : م�ستاق خان ر�سيد خان 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ مانيندر كمار كاينث  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف 43139 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعله خلل )15( يوما من تاريخ �إعلنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعلنكم بهذ�   /

�جلري �ملقررة قانونا.  
القا�سي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري    SHCFICIPOR2021 /0002213 يف  الدعوى رقم

�إمارة �ل�سارقة - �سوق  �إىل �ملدعي عليه : �سامي �سمري حممد �بو من�سار �حلرباوي - جمهول حمل �لإقامة : 
�حلر�ج معر�س �لقناعة رقم 135 هاتف رقم 0563543334  

بناء على طلب �ملدعي / مالك حممد �حمد �حلو�رى 
قد �قام عليك �لدعوى ويطالبكم فيها :- بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 65،000 درهم 
 - 2020/12/13 �مل�ستحق على �ملدعي عليه بتاريخ  �ملدعي للمبلغ  %12 من تاريخ �سد�د  وفائدة قانونية 

�لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/4/29 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
�ملدنية يف متام �ل�ساعة 9.30 �سباحا  - مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 5( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من 

تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/4/6 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      
عاي�سه علي حممد 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة امكو ملقاوالت البناء - م   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2019/ M0001508 اإخطار دفع يف الق�سية رقم

�إىل �ملحكوم عليه : �سركة �مكو ملقاولت �لبناء - م 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ موؤ�س�سة �لعناية ل�سفط �ملجاري وميثلها �ل�سيد/ حممد عبد�لكرمي فرو�نه  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف 54832 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعله خلل )15( يوما من تاريخ �إعلنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعلنكم بهذ�   /

�جلري �ملقررة قانونا.  
القا�سي /احمد طلعت عبدال�سادق حممد 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0000614 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه / حممد �حمد مبارك عيظة �لهاجري �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة / �جلن�سية 

نعلمكم بان �ملدعي وليد �حمد عثمان �سامل وكيل عن �ل�سيخ خالد بن في�سل بن �سلطان �سامل 
�لقا�سمي �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة / �جلن�سية - قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعله 

ناأمر بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )٥2٠٠٠( درهم و�لزمته بامل�سروفات 
حكما قابل لل�ستئناف خلل ١٥ يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل للعلن ، وبفو�ت هذه �مليعاد 

دون طعن منكم على �حلكم �مل�سار �ليه و�ستتخذ بحقكم �لإجر�ءت �لقانونية لتفنيذه �سدكم. 
حرر بتاريخ 2٠2١/4/١3 / حرر بو��سطة �ملوظف 

مركز �سعادة �ملتعاملني 
القا�سي/ه�سام  احمد عو�سني 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 432
�لهند   : �جلن�سية   - كوريان  �بر�هام  �بر�هام  �بى  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�سيمون  �ل�سيد/  �ىل  �لبالغة )٥٠٪( وذلك  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  ، يرغب يف 
ركن  �مل�سماة )كافريا  �لرخ�سة  ، يف  �لهند   : - �جلن�سية  ماتيو  �سازيكاتو جوزي  ماتيو 
من  �ل�سادرة   )73٥6٠١( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  �لر�قي(  �ل�ساي 

د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة. تعديلت �خرى : 
وعملبن�س �ملادة )١4( فقرة )٥( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2٠١3 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عر��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 434
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ با�سار ر�فيق ميزى - �جلن�سية : بنغلدي�س ، يرغب يف �لبيع 
�ل�سيد/ حممد �سر�ج �ل�سلم رم�سان  �لبالغة )١٠٠٪(  وذلك �ىل  و�لتنازل عن كامل ح�سته 
و�لطر�بيل(   �خليام  خلياطة  )�لتلو�ح  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف   ، بنغلدي�س   : �جلن�سية   - علي 
تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )١239٥9( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية 

بال�سارقة. تعديلت �خرى : 
وعملبن�س �ملادة )١4( فقرة )٥( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2٠١3 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��س  �ي  لديه  فمن  �لعلن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 436

يرغب  �جلن�سية  باك�ستان   - ز�دين  باد�ساه  �ساه  رحيم  حممد  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة ١٠٠٪ وذلك �ىل كل من :  ١- �ل�سيد/ �سهز�د �حمد 
�ستار حممد - �جلن�سية : باك�ستان ، بن�سبة ٥٠٪  2- �ل�سيد / حممد �سعيد �ستار حممد ، �جلن�سية 
باإمارة  تاأ�س�ست  �ل�سيار�ت(   �مل�سماة )ور�سة جبل خير ل�سيانة  بن�سبة ٥٠٪  بالرخ�سة  باك�ستان   :
بال�سارقة.  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )٥٥69١8( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة 
تعديلت �خرى : ليوجد.  وعملبن�س �ملادة )١4( فقرة )٥( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( 
ل�سنة  2٠١3 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  
على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 433
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �سهاب غلحم�سني بريطرفان قمى - �ير�ن �جلن�سية 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة ١٠٠٪ وذلك �ىل �ل�سيد/ ر��سل مياه  يرغب يف 
تاأ�س�ست  �ل�سقايق(   )م�سبغة  �مل�سماة  بالرخ�سة  �جلن�سية  بنغلدي�س   - �لدين  مو�سل 
باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )٥6٠427( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية 

بال�سارقة. تعديلت �خرى : ليوجد. 
وعملبن�س �ملادة )١4( فقرة )٥( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2٠١3 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عر��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 43٥
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �بر�هيم جمعه �سامل �ساحوه �ل�سويدي - �جلن�سية : �لإمار�ت 
كود�مبى  �ل�سيد/  �ىل  وذلك   )٪١٠٠( �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   ،
وت�سوير  لطباعة  )روبى  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف   ، �لهند   : �جلن�سية   - عبد�لكبري  عبد�ملجيد 
�مل�ستند�ت(  تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )2١2492( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية 
�ىل  فردية(  )موؤ�س�سة  من  �لقانوين  �ل�سكل  تغيري  �خرى:  تعديلت  بال�سارقة.  �لإقت�سادية 

)وكيل خدمات( 
وعملبن�س �ملادة )١4( فقرة )٥( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2٠١3 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��س  �ي  لديه  فمن  �لعلن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 437

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �سابد بانانكافيل حممد بانانكافيل - �لهند �جلن�سية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )١٠٠٪( وذلك �ىل كل من : ١- �ل�سيد / �رون بو�سبان 
بو�سباجناتهان - �لهند �جلن�سية ، بن�سبة ٥٠٪ 2- �ل�سيد / جنيب رحمن �سري�ل �ليكوتتى �سري�ل 
، �لهند �جلن�سية ، بن�سبة ٥٠٪ بالرخ�سة �مل�سماة )كافترييا �سقر �خلليج(  تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )٥٠6328( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة. تعديلت �خرى 
: ليوجد.  وعملبن�س �ملادة )١4( فقرة )٥( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2٠١3 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعلن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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 اإنذار قانوين    

برقم املحرر 2021/11926
�ملنذرة / جمعية �حتاد ملك برج �لروز 1  و ميثلها مديرها / حممد �ل�سافعي على �ل�سافعي – م�سري �جلن�سية و ب�سفته وكيل عن �ل�سيد / خالد 
خليل حممد �سميع �ملطوع – �إمار�تي �جلن�سية مبوجب وكالة م�سدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة دبى برقم”2016/1/226989“ وميثله قانونا 
�ملحامي / �سعود حممد عبد �حلميد - �إمار�تي �جلن�سية و يحمل رقم �لقيد “3461“ مبوجب وكالة م�سدقة لدى �لكاتب �لعدل باإمارة دبي برقم 

�لعنو�ن / �لمار�ت �لعربية �ملتحدة- �ل�سارقة - �خلان – برج �لروز 1  مكتب    - "2018/1/7673“
info@saoudlawyer.com / ت / 065530888 - ت / 0505914937 - �لريد �للكروين

�ملنذر �إليها / حممد فاروق ح�سن �سويدح - فل�سطيني �جلن�سية
�لعنو�ن / �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ل�سارقة - �خلان – برج �لروز 1 - �سقة رقم 905 – موقف 95  - ت/ 0507141800

�ملو�سوع / �إنذ�ر قانوين
بالإ�سارة �إىل �ملو�سوع �أعله فاإننا تنذركم و نخطركم بالإخطار �لقانوين

ب�سرعة �سد�د و دفع �ملبالغ �مل�ستحقة عليكم على �لوحدة �لعقارية “�ل�سقة” رقم / 905 - برج �لروز 1 – منطقة �خلان - �إمارة �ل�سارقة وذلك لقاء 
ر�سوم �ل�سيانة و�خلدمات �ل�سنوية وقدرها مبلغ / 38702.84 درهم حتى تاريخ هذ� �لإنذ�ر 

وحيث �أنكم قد تخلفتم عن �سد�د و دفع ماعليكم من م�ستحقات لقاء ر�سوم �خلدمات و�أعمال �ل�سيانة �ل�سنوبة رغم مطالبتكم مر�ر� وتكر�ر�” وبكافة 
�لطرق �لودية وعن طريق �لهاتف و�لريد �لإلكروين لكن دون جدوى �أو �أي �إ�ستجابة منكم مما �أحلق باملنذرة �أ�سر�ر�” مادية بالغة قد ت�سر بامل�سلحة 
�لعامة للرج. �لأمر �لذي ��ستوجب قيام �ملنذرة بتوجيه هذ� �لإنذ�ر ب�سكل ر�سمي وقانوين متهيد� لتخاذ �لإجر�ء�ت �لق�سائية �سدكم وتوقيع �لغر�مة 
�ملقررة يف �لنظام �لأ�سا�سي يف �لفقرة رقم 2 من �ملادة رقم 49 منه وذلك يف حال عدم ��ستجابتكم ملا جاء مب�سمون هذ� �لإنذ�ر �إعمال للنظام �لأ�سا�سي 
للرج و�لذي يو�فق �سحيح �لقانون و�إعمال ً لن�سو�س قانون جمعيات �حتاد �مللك يف �ل�سارقة رقم 4 ل�سنة 1980 و�ملر�سوم �لأمريي رقم 1 ل�سنة 

“�لقانون �ملنظم للجز�ء �مل�سركة و�ملر�فق �مل�سركة للعقار�ت “ وتنظيم جمعيات �مللك �مل�سركة  �لعقار�ت  ملكية  تنظيم  ب�ساأن   1981
وبناء عليبه ، فاإننا تنذركم ب�سكل ر�سمى وقانوين ب�سرعة �سد�د ما عليكم من م�ستحقات مالية لقاء ر�سوم �خلدمات و�عمال �ل�سيانة �ل�سنوية كما هو 

مو�سح بعاليه وكذلك �سد�د ما ي�ستجد من ر�سوم حتى تاريخ �ل�سد�د �لفعلي و�لتام وذلك خلل مدة
الكاتب العدل

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/7381
�ملخطبر/ �حمد ح�سن حممد ح�سن �لبلو�سي �مار�تي �جلن�سية و�حمل بطاقة هوية رقم 784198013626159

�لعنبو�ن / �ل�سارقة -  هاتف رقم / 0506331513
GZH628424 ملخطر �إليه / �سيخه حممد على �ملجر �ل ميهال - �مار�تية �جلن�سية وحتمل جو�ز �سفر رقم�

�لعنبو�ن/ �ل�سارقة - هاتف رقم / 0553714384 / 0507135563
�ملو�سوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 6400 درهم

�ملخطر �إليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 6400 درهم مقابل ب�سائع - حيث �نه بتاريخ ��ستحقاق �ل�سيك توجه �ملخطر 
ل�سرف �ل�سيك �إل �أنه �رتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبياناته كالتايل : 

�سيك رقم 000104 مببلغ 6400 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2019/6/5 و�مل�سحوب على بنك �لحتاد �لوطني
�أن �ملخطر �ليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر� ً ولكن دون  وحيث 
جدوى.  لذلك فاأننا نخطركم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملذكور خلل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ 

�لإجر�ء�ت    �لقانونية.  و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذ� �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/10520
�لهند �جلن�سية   ، بالكري�سنان كوجنى كوروت  �سوماتى كري�سنا جريي  �ل�سيدة/  ، وميثله  ، هندي �جلن�سية  �ل�سيد/ برمياناند�ن كونييل 
بالرقم  دببببى   مبحاكم  �لببعببدل  �لببكبباتببب  �ل�سيد  لببدى  م�سدقة  وكببالببة  مبببوجببب   784197331368270 رقببم  هببويببة  بطاقة  وحتببمببل   ،

بتاريخ 2020/11/26 -  �لعنو�ن : �ل�سارقة ، منطقة �خلان،  هاتف رقم : 0505880916  199760/1/2020
G7888955 ملخطر �ليه : �ل�سيد / مور�ليدهار�ن بيلي ، �جلن�سية : �لهند ، يحمل جو�ز �سفر رقم�

�لعنو�ن : �ل�سارقة - �سارع جمال عبد�لنا�سر – حمل �مل�ستقيم لتجارة �لدو�ت �ملكتبية
هاتف 0554819484 - 0504819485

مو�سوع �لإخطار: �ملطالبة مببلغ وقدره 24،000 درهم �ربعة وع�سرون �ألف درهما” فقط ل غري
�لوقبائع :  - نتيجة �لتعامل �لتجاري بني �ملخطر و �ملخطر �ليه. قامت �ملخطر �ليها بتحرير عدد 2 �سيكات للمخطر ، ويقيمة �جمالية 

)24،000( درهم با�سم / برمياناند�ن كونييل و�ملبينة بالو�سف �لتايل :
بنك برود� بتاريخ 2020/11/22 مببلغ وقدره 6،000 درهم على  و�مل�سحوب   )674037( رقم  �ل�سيك   -  1

�لتجاري بتاريخ 2019/12/20 مببلغ وقدره 18،000 درهم �بوظبي  بنك  على  و�مل�سحوب   )000078( رقم  �ل�سيك   -  2
مت تقدمي على �ملخطر �ل�سيكات على �لبنوك �ملذكورة ، �ل �نها �أعيدت دون �سرفها لأن �حل�ساب مغلق، مرفق �سورة من �ل�سيكات و من مذكرة 

�سادرة من با�سباب �عادة �ل�سيكات / حاولنا �لت�سال باملدعى عليها مر�ر� وتكر�ر� حلل �لق�سية لكن دون جدوى.
يكلف �ملخطر )�ملخطر �ليه( ب�سد�د مبلغ 24،000 درهم يف مده �ق�ساها خم�سة �يام من تاريخ ��ستلمه هذ� �لخطار و�إل �سي�سطر �ملخطر 
لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية ورفع �ملو�سوع �إىل �ملحكمة �لتي حتفظ له حقه و�ملطالبة بالتعوي�س �ملنا�سب عن �ي عطل �و �سرر تعر�س 

له �ملخطر مع حتميل �ملخطر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب وم�ساريف �ملحاماة.

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/07710
�ملخطبر : �حمد ح�سن حممد ح�سن �لبلو�سي - �إمار�تي �جلن�سية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784198013626159 
�لعنبو�ن : �ل�سارقة – �لغبيبة - هاتف رقم : 971506331513  

�لبمخطبر �إليه : عبد�هلل �سعيد ر��سد �ساعد �ل�سميلي - �إمار�تي �جلن�سية و يحمل �لرقم �ملوحد  422580 
�لعنبو�ن : ر�أ�س �خليمة - هاتف رقم : 971503207050 - 971502133021 

مو�سوع �لإخطار : �إخطار بدفع قيمة �ل�سيك.
�لوقبائبع :- حيث �إن �ملخطبر �إليه حرر ل�سالح �لبمخبطبرة �سيك :

ل غري"  فقط  درهم  خم�سمائة  و  �لف  خم�سون  و  “�سبعة  درهم   “57،500“ “ بقيمة   942733 “ - رقم 
م�سحوب على بنك �خلليج �لأول  م�ستحق �لدفع بتاريخ 2014 / 07 / 01 ، حيث �أن �ل�سيك ل يقابله ر�سيد 
قابل لل�سحب.  و عليه يعلن �لبمخبطبر �لبمخبطبر �إليه بال�سرورة دفع قيمة �ل�سيك يف فرة �أق�ساها خم�سة �أيام 
من تاريخ ��ستلم �لإخطار و �إل �سوف يقوم باإتخاذ �لإجببر�ء�ت �لقانونية لذلك. - و عليه يلتم�س �لبمخطر من 

�سعادة �لكاتب �لعدل باإمارة �ل�سارقة �إخطاركم بهذ� ر�سميا ً.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
املو�سوع : اعالن بالن�سر الجتماع خربة

الدعوى رقم 1495 / 2021 جتارى جزئي ال�سارقة
�ملدعي : �سركة �لرو�بي لللبان �س ذ م م

�ملدعى عليها : موؤ�س�سة جو�سب للحلويات ملالكتها - �سيماء نو�ف حممد علي
�ملو�سوع ين�سر بال�سفحة كمايلي :

تنفيبذ� حلكبم حمكمبة �ل�سبارقة �ملبوقرة بنبدبي خبيبر� ح�سبابيا بالبدعوى �أعبله 
 salah.albrmawi70 @ �لإلكرونبي   �لريبد  للتو��سبل مبع �خلبيبر عببر  �أدعبوكم  فباإين 
gmail.com “  �أو �لت�سببال بببه لتقبديبم مببا لبديكم  مبن م�سبتند�ت و��سبتكمال بباقي �لإجبر�ء�ت 
يبا�سر  �سوف  �خلبري  بببان  علما  تاريخه.  من  عمل  �أيببام  خم�سة  مبدة   خبلل  ذلبك  يبكبون  �ن  علبى 
باخلرة  بالتو��سل  �للتز�م  يرجى  وعليه  �ملوقرة  باملحكمة  تكليفه  ملا مت  وفقا  �خلببرة  �إجبببر�ء�ت 

وتقدمي �مل�ستند�ت �خلا�سة بالدعوي �أعله. 
�سالح عي�سى اإبراهيم �سيد احمد

اخلبري احل�سابي املنتدب 
0555544525

اإجتماع خربة 
العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3558(

�ملنذرة / بعلبكي غروب ��س �آيه ) �وف �سور (
�ملنذر �إليهما / 1 - ميان ل�سناعة �لأثاث و�ل�سفنج ذ.م.م

باك�ستان   : �جلن�سية   - خان  ميان  حممود  خالد   -  2
73 ( على م�سرف   - 40  - 33 نخطركم مبوجب هذ� �لإنببذ�ر بانبه �سببق و�ن قمبتم بتحريبر �ل�سبيكات بالرقبام ) 
حبيب بنك �أى جي زيورخ و�ل�سيك رقم )4768( علبى بنبك �لمبار�ت دببى �لبوطني باجماىل مبلغ 900 ، 302 درهبم 
مبلبغ وقبدره )ثلثمائبة و�ألفبني وت�سبعمائة درهبم( ل�سبالح �ملنذرة وعند عر�س �ل�سيكات للوفاء على �مل�سرف �مل�سحوب 
عليبه تببيبن �نبه ل يوجبد ر�سبيد وبقي �ملنذر �ليهما ممتنعني عن �سبد�د قيمبة �ل�سبيكات ل�سبالح �ملنبذرة وبالتبالبى فبان 
درهم(  وت�سبعمائة  و�ألفبني  )ثلثمانئة  جممبوعهم  و�لببالغ  �ل�سبيكات  بقيمة  م�سغولة  ز�لببت  ما  تكون  �ملالية  ذمتهمبا 
وتطبيقبا لحبكبام �ملبادة ) 63 ( �لفقرة )1( من �للئحة  �ملنبذرة  عبن  وكبلء  وب�سبفتنا  وعليه  درهم   302  ،  900
�لتنظيميبة لقبانون �لجبر�ء�ت �ملدنيبة وحيبث �ن �ملنبذرة ترغبب فبي ��ستيفاء ذلك �ملبلغ وعليه فان �ملنذرة تنبه �ملنذر 
�ليهما ب�سبرورة �سبد�د �ملبلبغ �ملر�سبد وذلبك خلل )5( �يام من تاريخ �لن�سر لهذ� �لنذ�ر �لقانوين ويف حالبة عبدم 
�ل�ستجابة �لبي ذلبك فبان �ملنذرة �ستقوم باتخاذ كافة �لإجبر�ء�ت �لقانونيبة �للزمبة فبى مبو�جتهكم للبز�مكم ببدفع 

قيمبة �ل�سيكات مو�سوع هذ� �لنذ�ر مع �لز�مكم بكافة �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اعالن  بالن�سر

رقم )2021/3001(
�ملخطرة : �ل�ساحل �لأخ�سر �لعقارية - بوكبالبة �ملحبامي / �حمد ح�سن �ملازمي

�سد  - �ملخطر �إليه : مطعم فود �ند فود )�س.ذ.م.م(
�ملو�سوع : �لت�سريح باإعلن �ملخطر �ليه بالن�سر.

جئنبا مبوجبب هذ� �لإخطار نخطركم فيه بوجوب �إلز�مكم ب�سببد�د �لقيمة �لإيجباريبة و�لبالغ قبدرهبا 
مبلغ 290،000 درهم )مائتان وت�سعون �ألف درهم(، مع وجوب �سرعة �إخلء �لعني �ملوؤجرة، وذلك 
خلل 30 يوماً من تاريخ ��سبتلمكم هذ� �لإخطار عمل باأحكام �ملادة رقم 2٥ /ح من قانون �لإيجار�ت 
باإمارة دبي. على �أن ت�سبلم �لعني �ملوؤجرة خالية من �أي �سبو�غل، مع �لز�مكم ببدل �لإيجار حلني متام 
�لأخلء  �لعقد وحتى  كامل مدة  �ل�سبريبة �حلكومية عن  ب�سبد�د  �إلز�مكم  �ملوؤجرة مع  �لعني  ت�سليم 
�آ�سفني  �سبوف ن�سطر  و�إل  و�ملياه،  �لكهرباء  بر�ءة ذمة من هيئة  �ملخطرة  بت�سببليم  و�إلز�مكم  �لفعلي، 
�حلقوق  بكافة  حمتفظني  ونفقتكم،   م�سوؤوليتكم  وعلى  بحقكم،  �لقانونية  �لإجبببر�ء�ت  كافة  لتخاذ 

�لقانونية �لأخرى لأي جهة كانت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/3562(
�ملخطرة : �لعنقاء لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م.

بوكالة �ملحامي /�حمد ح�سن �ملازمي
�سد / �ملخطر �إليها: �ي بي ��س �جنينريجن م.م.ح
�ملو�سوع : �لت�سريح باإعلن �ملخطر �ليه بالن�سر.

�إليها ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �ملر�سدة بذمتكم  مبوجب هذ� �لإنببذ�ر �لعديل ننذر فيه �ملنذر 
�ألف  و�ربببعببون  - خم�سة  �مببار�تببي  درهببم   )45،960( مبلغ  قيمتها  و�لببتببي  �ملببنببذرة  ل�سالح 
�أيببام من تاريخه، و�ل �سوف  �أق�ساها خم�سة  وت�سعمائة و�ستون درهببم، وذلببك خلل مببدة  
ن�سطر �آ�سفني لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقكم وعلى م�سوؤوليتكم ونفقتكم مع �ملطالبة 

بالفائدة �لقانونية، حمتفظني بكافة �حلقوق لأية جهة كانت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اعالن بالن�سر

رقم )2021/2506(
�ملنذره : �ليا�س للنقل �لري ذ م م

�ملنذر �إليه : جيه كيه بايون ملقاولت �لبناء �س.ذ.م.م
نخطركم مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�سرورة �لتي:

�ليهبا  �ملنبذرة  بذمبة  �ملر�سبد  درهبم   183.125 مببلبغ  وقببدره  مبلبغ  �سبد�د  ب�سرعة 
هبذ�  ن�سبر  تباريخ  مبن  �أيبام  خم�سبة  خبلل  يبخبلف �لفائبدة  �لقانونيبة 12% وذلبك 
�للزمبة  �لقانونية  �لجبببببر�ء�ت  كبافبة  �تخباد  �إىل  �ملببنببدرة   ت�سطر  �سبوف  و�ل  �لإنبببذ�ر، 
�إلبى  بال�سافة  ذكببره  �سبق  مبا   للبز�مكم  مبو�جهتكم  فبي  �د�ء  �مبر  ��ست�سبد�ر  ومنهبا 
كافة  حفظ   مبع  �ملببقببررة  �لقانونيبة  و�لفائبدة  و�مل�سباريف  �لر�سبوم  كبافبة  حتمبيلكم 

�حلقوق �لقانونية �لأخري للطالب. ولأجل �لعلم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
انذار عديل بالن�سر

رقم االإنذار )2021/3553(
�ملنذر/ عمر حممد بن ظاهر �ملهريي .

�سد - �ملنذر�ليه �لثالث :- �كادميية دي تي دبليو �و �لريا�سة �س.م.م -رخ�سة رقم 2338708
يتوجه �ملنذر بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليها �لوىل لإنذ�ره بالآتي:

 /= وقبببدره  )مبلغ  �لببتببايل  �لنحو  علي  مف�سله  درهببم   510،000  /= وقبببدره  مبلغ  ب�سد�د  ب�سرورة 
بتاريخ  �لببدفببع  �مل�ستحق    000159 رقببم  �ببسببرف  دون  �ملببرجتببع  �ل�سيك  قيمة  درهبببم   425،000
2021/2/15 �لذي ميثل قيمة بدل �لإيجار من تاريخ 2021/2/1 وحتى تاريخ 2021/4/30  
 000158 �ملرجتع دون �سرف رقم  �ل�سيك  85،000  درهببم قيمة  بال�سافة �يل مبلغ وقببدره/= 
�مل�ستحق �لدفع بتاريخ 2021/1/15 و هو قيمة مبلغ �لتاأمني عن �ملاأجور ح�سب ما هو متفق عليه( 
وذلك خلل �سهر و�حد من تاريخ �إ�ستلمكم هذ� �لإخطار و�إل �لإخلء وت�سليم �لعني �ملوؤجره خالية 
من �ل�سو�غل و�ل�ساغلني وذلك خلل �سهر و�حد من تاريخ ��ستلمكم هذ� �لإخطار مع حفظ حق 

�ملنذرة يف �ملطالبة ببدل �لإيجار عن فرة �سغل �ملاأجور دون �سد�د.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
انذار عديل بالن�سر
رقم )1495/2021(

�ملنذر / �حمتكان �تو�س  - تركي �جلن�سية
�سد - �ملنذر �ليها / عجوة لل�سفر و �ل�سياحة �س.ذ.م .م

�ملبلغ  ب�سبد�د  �إليهبا  �ملنبذر  يكلبف  �ملنبذر  فباإن  �لإنببذ�ر  هبذ�  مبوجبب 
)ثلثمائبه  درهبم   306.188 قبدره  و�لببالغ  ببذمتها  �ملر�سبد 
مبدة  خبلل  وذلبك  درهبم(  وثمبانون  وثمانيبة  ومائبة  �آلف  و�سبتة 
�أيبام مبن تباريخ ن�سبر هبذ� �لإنذ�ر و�إل �سي�سبطر �ملنذر �إىل  خم�سبة 

�تخباذ كافبة  �لإجر�ء�ت �لقانونية بحقكم .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3590(

�ملنذر : م�سرف �أبوظبي �لإ�سلمي - �س.م.ع - �لإمار�ت
�ملنذر �إليه : �سامل حمد حممد ح�سن �ل�سيباين �لكتبي- �جلن�سية �لإمار�ت

�ملو�سوع :
عليببه  وينببه  حبقبه  فبي  قبانونبا  مفعولبه  لنبفباذ  �إليبه  �ملنبذر  �إلبي  �لإنبببببذ�ر  هبذ�  �ملنبذر  يوجبه 
عبن  نتيجبة تخلفبه  ذمتبه  فبي  �ملر�سبد  درهببم    1،959،127  .90 �سبد�د مبلبغ  ب�سبرورة 
فبي   2017/3/29 �ملوؤرخبه  �لأق�سباط  تعبديل  �تفاقيبة  عبن  �مل�سبتحقة  �لأق�سباط  �سبد�د 
مو�عيببد ��سبتحقاها بالإ�سبافبه �إلبى مبلبغ 00. 20،000 درهم  تعوي�سبا للمنبذر عمبا فباتبه 
مبن كب�سبب ومبا حلقبه مبن خ�سباره ، وذلبك خبلل خم�سبة �أيبام مببن تبباريخ ��ستببلم هبذ� �لإنبذ�ر 
و�ل �سي�سبطبر �ملنبذر �لبى �تخباذ كافبة �لإجبر�ء�ت �لقانونيبة �للزمبة قبببلكم لقت�ساء حقه ، 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لأخرى من �أي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2475/2021(

�ملنذرة / �مل�ستقبل لللإ�ستثمار )�س.ذ.م.م(
�ملنذر �إليه/ تي يف �إم �وبر�ي�سو نزغروب م.د.م.�س.

يتوجه �ملنذر بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليه لإنذ�ره بالآتي :- 
تتوجه �ملنذرة بهذ� �لإنذ�ر لإنذ�ر �ملنذر �إليها ب�سد�د مبلغ وقدره 96،979،74 درهم ميثل 
�سهر  وذلببك خببلل   2021/1/31 تاريخ  2020/7/1 وحتى  تاريخ  �لإيببجببار من  بببدل 
�إيل �جلهات  �أ�سفني للجوء  �سن�سطر  و�إل  لل�سد�د  �لإخطار  بهذ�  تبليغكم  تاريخ  و�حد من 
و�مل�ساريف  بالر�سوم  �إلز�مكم  �ملاأجور مع  باإخلء  �إلز�مكم  بال�سد�د مع  �ملخت�سة لإلز�مكم 
مع حفظ حق �ملنذرة يف �ملطالبة بالتعوي�س عن �لأ�سر�ر �لتي تتعر�س لها جر�ء �لتاأخري يف 

�ل�سد�د مع حتميلكم �لر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي ومقابل �أتعاب �ملحاماه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اإعالن بالن�سر

رقم )2019/4160(
�ملنذر : �لدلل للعقار�ت

�ملنذر �إليه : �ن �آي و�ي �يه لتجارة �لقم�سه �س ذ م م )فرع(
يببنببذر �ملببنببذر / �ملببنببذر �إلببيببه ببب�ببسببرورة �ببسببد�د كببافببة �مل�ستحقات 
�ليجارية يف خلل فره �ق�ساها )ثلثون يوما( من تاريخ 
ن�سر هذ� �لنذ�ر و�ل �سي�سطر �ملنذر من �تخاذ كافة �لجر�ء�ت 
�لقانونية وحتميل �ملنذر �إليه بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي 

�أتعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/7385
�ملخطبر/ �حمد ح�سن حممد ح�سن �لبلو�سي �مار�تي �جلن�سية و�حمل بطاقة هوية رقم 784198013626159

�لعنبو�ن / �ل�سارقة -  هاتف رقم / 0506331513
ZCYG03847 ملخطر �إليه / ناجي مال �هلل عبد�هلل جا�سم �حلمادي �إمار�تي �جلن�سية ويحمل جو�ز �سفر رقم�

�لعنو�ن / عجمان - هاتف رقم 0585255525 
�ملو�سوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 28940 درهم

�ملخطر �إليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 28940 درهم مقابل ب�سائع - حيث �نه بتاريخ ��ستحقاق �ل�سيك توجه �ملخطر 
ل�سرف �ل�سيك �إل �أنه �رتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبياناته كالتايل : 

�سيك رقم 000037 مببلغ 28940 درهم بتاريخ ��ستحقاق 2019/4/1 و�مل�سحوب على بنك �لحتاد �لوطني
�أن �ملخطر �ليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر� ً ولكن دون  وحيث 
جدوى.  لذلك فاأننا نخطركم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملذكور خلل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ 

�لإجر�ء�ت    �لقانونية.  و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذ� �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 888/2019/16 جتاري جزئي  
مو�سوع �لدعوى : يلتم�س �ملدعي من �ملحكمة �ملوقرة مايلى ت�سجيل �لدعوى وحتديد جل�سة لنظرها 
و�علن �ملدعي عليه بال�سحيفة على عنو�نه �لو�رد فيها و�لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ )67.٥2.83١( 

درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ و�لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
طالب �لإعلن :  مو�رد للتمويل  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله : علي �سلطان �سامل �لكندي -  �سفته بالق�سية : وكيل 
�ملطلوب �إعلنه : ١- حمد علي �حلمدي �لدرعي -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعلن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2٠١9/٥/22 يف �لدعوى �ملذكورة 
بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )�ثنني وخم�سني وثمامنائة  �أعله ل�سالح/مو�رد للتمويل 
وو�حد وثلثني درهم و�سبعة و�ستني فل�سا( و�لزمته بامل�سروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ،   
حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعلن 

�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
 اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 809/2021/305 ا�ستئناف جتاري 
مو�سوع �لدعوى: �إ�ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2٠2٠/32٠٠ جتاري جزئي 

و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب  
طالب �لإعلن : حممد عي�سى �بر�هيم حممد دخان  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

 �ملطلوب �إعلنه : ١- �سفر للإد�رة �س.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.
جمهول حمل �لإقامة 

رقببم 2٠2٠/32٠٠ جتاري  بببالببدعببوى  �لبب�ببسببادر  ��ستاأنف �حلببكببم  قببد   : �لإعببببلن  مببو�ببسببوع 
جزئي   وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء �ملو�فق 2٠2١/٥/٥  �ل�ساعة ١٠.3٠ �سباحا بقاعة 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

 اعالن بالن�سر
760/2021/305 ا�ستئناف جتاري  

مذكرة �إعلن بالن�سر )�إ�ستئناف(
تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول   - بر�كني  مريفيتي   -١/ �سده  �مل�ستاأنف  �ىل 
�مل�ستاأنف / خالد حممد �ساحي �سعيد �ملهريي - قد ��ستاأنف �لقر�ر/�حلكم 
كببلببي،  وحبببددت لها جل�سه يوم  رقببم 2٠2٠/893 جتببباري  بببالببدعببوى  �لبب�ببسببادر 
بعد  عن  �لتقا�سي  بقاعة  �سباحا   ١٠.3٠ �ل�ساعة   2٠2١/4/2٥ �ملو�فق  �لحببد 
�ستجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  �و من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

يف  الدعوى رقم SHCEXCIPOR20210000081 جتاري )جزئي( 
�نه  ،حيث  �خليال  �سالح حممد مطر   -2 علي خان مظفر  ز�هد   : عليه  �ملدعي  �إىل 
وم�ست�سارون  حمامون  و�ملطرو�سي  �ملنفذ:�لقرق  �ملدعي  ل�سالح  �سدك  �حلكم  �سدر 
قانونيون - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعله ومبا �ن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب 
تنفيذه  �ملطلوب  �حلكم  �ن  ومبا  لذلك  �ملحدد  �لر�سم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ 

كالآتي:�ملجموع �لكلي �سامل �لر�سوم و�مل�ساريف:21486 درهم  
 15 خلل  �عله  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  �نت  لذلك 
من تاريخ �ليوم �لتايل للن�سر ويف حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �ستتخذ بحقك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلري �ملقررة قانونا
القا�سي/وائل اأحمد عبداهلل
حمكمة ال�سارقة
حمكمة التنفيذ املدنية    

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اعالن بالن�سر 

 449/2021/208 تنفيذ مدين 
�إعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/١-  �يه جي بي لل�ست�سار�ت �ملو�د �لب�سرية -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�حمد يو�سف حبيب �ملل 
وميثله / �أمل ح�سن حممد حاجي كرم 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)١29٠7.7٥( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خلل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 
اعالن بالن�سر 

 487/2021/208 تنفيذ مدين 
�إعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/١-  جاويد �أحمد ع�سمة �هلل -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/نوفر لتاأجري �س.ذ.م.م 
وميثله / �أحمد ح�سن حممد عبد�هلل �ملازمي 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)١١776١.٠٠( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خلل ١٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعلن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

اعالن بالن�سر 
 3401/2016/207 تنفيذ جتاري 

�إعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/١-  هال للكيماويات م.م.ح -  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ل�سقف ل�سناعة �ملعادن ذ.م.م 

وميثله / علي عبد�هلل ماجد �ل�سام�سي 
مبببوجببب �لببقببر�ر �لبب�ببسببادر يف تبببباريببببخ:2٠2١/4/١8 �عببلنببكببم ب�سم ملف 
�ملاثل  للملف  مببدين  حتفظي  حجز  رقبببببم:١2/2٠١٥  �لتحفظي  �حلجز 

وحتويله �ىل حجز تنفيذي. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13221 بتاريخ 2021/4/21 

 اعالن بالن�سر
يف  االإ�ستئناف رقم 698/2021/305 ا�ستئناف جتاري  

مذكرة �إعلن بالن�سر )�إ�ستئناف(
تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 

حمل  جمهول   - �بببس.م.م  �ملالية  للو�ساطة  �ربببباح   -١/ �سده  �مل�ستاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / موؤ�س�سة رجلء �لتجارية وميثله:�سامل خمي�س 
�سعيد ح�سن �ليماحي - وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء �ملو�فق 26/2٠2١/٥ 
�ل�ساعة ١٠.٠٠ �سباحا بقاعة �لتقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم �و 
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•• دبي-الفجر:

�أ�سماء  لببلببكببومببيببديببا عبببن  كبب�ببسببف مببهببرجببان دببببي   
�أكر  بن�سخة  تعود  �لتي  فعالياته  يف  �مل�ساركني 
عدة  يف  مايو   22 حتى   13 مببن  ترفيهاً  و�أكبببر 
دبي  فعاليات  جببدول  من  بتنظيٍم  بدبي،  مناطق 
�إك�س بي ليف.  ني�سن ودي  بببر�ج وليببف  و�إنببتبباج 
كوميدي  فعالية  جببمببري�  مدينة  و�ست�ست�سيف 
بالفقر�ت  مفعمة  لببيبباِل   10 مبببدى  عببلببى  بببيببز�ر 
و�ملو�سيقية  �لببرفببيببهببيببة  و�لبببعبببرو�بببس  �ملبب�ببسببحببكببة 

وخيار�ت �لطعام �ل�سهي وغريها. 
�لعام  هببذ�  ن�سخة  يف  �مل�ساركني  قائمة  و�ست�سم 
�أمثال  �لعامليني  �لكوميديا  جنببوم  �أملببع  مببن  باقة 
جبباد �ملالح و�إيبببدي جريفني ومبباز جببر�ين ومنر 
و�ملبببو�هبببب �لببرو�ببسببيببة �لبب�ببسببهببرية �ألببيببكبب�ببسببانببدر ريفا 
ت�سيباتكوف.  ويفجيني  جالو�ستيان  وميخائيل 
للكوميديا  دببببي  مببهببرجببان  فببعببالببيببات  و�ستنطلق 
مناطق  عبببدة  يف  بلياليها  �أيببببام   10 مبببدى  عببلببى 
بدبي، لتمنح ع�ساق �لرفيه جرعًة من �ل�سحك 
مع  م�ساركتها  حتلو  �لتي  �لرفيهية  و�لتجارب 
�آمنة  بيئة  �سمن  و�لأحبببببة  و�لأ�ببسببدقبباء  �لعائلة 
�لعام  هببذ�  ن�سخة  �ست�سم  كما  للغاية.  وم�سلية 
جمموعًة و��سعًة من �لفقر�ت �جلديدة و�ملفاجاآت 

�ملرتقبة.

جاد املالح
جاد �ملالح هو ممثل وفنان كوميدي فرن�سي من 

�أ�سول مغربية، يحظى ب�سعبية و��سعة يف فرن�سا 
و�ملببغببرب و�لبببوليبببات �ملببتببحببدة. وُيببعببد �ملببالببح �أحد 
�لنجوم �لبارزين يف �لبلد�ن �لناطقة بالفرن�سية، 
ومبببوؤخبببر�ً يف �لبببوليبببات �ملببتببحببدة، حببيببث �ببسببارك يف 
�لببعببديببد مبببن �لأفبببببلم �ملببمببيببزة، مببببا فببيببهببا كوكو 
وبر�ي�سل�س ول دوبلور وميدنايت �إن باري�س، كما 
ح�سل على لقب “�ل�سخ�س �لأظرف يف فرن�سا”، 
من  و�لآد�ب  للفنون  �لببفببار�ببس  و�ببسببام  على  وحببباز 
�لوطني  �لفار�س  �لفرن�سي، وو�سام  �لثقافة  وزير 
�ملالح  على  وُيطلق  بكند�.  كيبيك  مقاطعة  مببن 
بالكثري من  حيث قام  “�ساينفلد فرن�سا”،  لقب 
�جلماهريي  �حل�سور  ذ�ت  و�لعرو�س  �جلببولت 
�لببب�بببسبببخبببم حببببببول �لببببببعببببببامل، مببببببا فبببيبببهبببا جبببببولت 
كببومببيببديببة يف �لبببوليبببات �ملببتببحببدة عببامببي 2015 
هيوج  �سل�سلة   2019 عبببام  و�أطبببلبببق  و2018، 
نتفليك�س.ميكنكم  �سبكة  �إنببتبباج  مببن  فببر�نبب�ببس  �إن 
لعرو�س  �مل�ست�سيفة  �لببوجببهببات  عببلببى  �لطببببلع 
جببباد ومببعببلببومببات �حلببجببز �لببتببي �ببسببيببتببم �لإعببببلن 
www. �لإلببكببروين:  �ملوقع  عر  قريباً  عنها 
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اإيدي جريفني 
جنبببح جنبببم �لببكببومببيببديببا �لبب�ببسببهببري ببببدخبببول عامل 
�لرفيهية  عرو�سه  ��ستقطبت  �أن  بعد  �لتمثيل 
متنامية  جماهريية  قبباعببدة  �مل�سرح  خ�سبة  على 
منذ بد�ية م�سريته عام 1990. وُولد جريفني 
يف مدينة كان�سا�س بولية ميزوري، وكان ظهوره 

�آند  �سانفورد  �ملحلي  �لكوميديا  نببادي  يف  �لأول 
ملدة  عر�س  لتقدمي  �ملن�سة  �عتلى  عندما  �سانز 
��ستمرت  �لرجتببالببيببة  فقرته  لكن  دقببائببق،  ثببلث 
و�نتقل  �حلا�سرين.  �إعجاب  ونالت  دقيقة،   45
لتحقيق  �آجنلو�س  لو�س  �إىل  ذلببك  بعد  جريفني 
حلمه باأن ي�سبح جنم كوميديا �رجتالية. و�أدى 
على  �حلببائببز  �لفيلم  يف  ديببن  رجببل  دور  جريفني 
بورن،  �إز  �ستار  ذ�   2018 لعام  �لأو�سكار  جائزة 
جاجا  و�لليدي  ت�سابيل  ديببف  مببع  جمعه  و�لبببذي 
وبر�ديل كوبر. كما نال برناجمه �لكوميدي �إيدي 
جريفني: �أندينايبل �لذي ُعر�س على �سبكة �سو 
�أ�سادت  �إيجابية  �أ�سد�ًء   2018 فر�ير  يف  تامي 

باأد�ئه �ملتميز.
�مل�ست�سيفة  �لببوجببهببات  عببلببى  �لطبببببلع  ميببكببنببكببم 
�سيتم  �لتي  �حلجز  ومعلومات  جرفني  لعرو�س 
�لإلكروين:  �ملببوقببع  عببر  قببريببببباً  �لإعببببلن عنها 

 www.dubaicomedyfest.ae

ماز جرباين
هببو جنببم كوميديا وممثل ومقدم  مبباز جببر�ين 
�ملمثل  �كببتبب�ببسببب  خبببا�بببسبببة.  ببببودكبببا�بببسبببت  �ببسببلبب�ببسببلببة 
كونه  و��سعة  �سهرة  �لإير�ين-�لأمريكي جر�ين 
�أحبببد �لأعبب�ببسبباء �ملببوؤ�ببسبب�ببسببني جلببولببة �أكبب�ببسبب�ببس �أوف 
�لعديد من  �لعاملية، و�سارك يف  �لكوميدية  �إيفل 
�أفلم  يف  وتاألق  �ل�سهرية،  �لتلفزيونية  �لر�مج 
تكرر ظهوره ك�سيف يف  كما  حائزة على جو�ئز، 
برنامج ذ� ليت �سو مع �ستيفن كولرت، وبرنامج 

�ل�سهري  �لريطاين  �ملببقببدم  مببع  �سو  ليت  ليت  ذ� 
جيم�ص كوردن.

�مل�ست�سيفة  �لببوجببهببات  عببلببى  �لطبببببلع  ميببكببنببكببم 
�سيتم  �لتي  ومعلومات �حلجز  لعرو�س جر�ين 
�لإلكروين:  �ملببوقببع  عببر  قببريببببباً  �لإعببببلن عنها 
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منر
ُيبببعبببد منببببر، �لببنببجببم �لبببكبببومبببيبببدي �لأمبببريبببكبببي ذو 
حركة  وموؤ�س�سي  رو�د  مببن  �للبنانية،  �لأ�ببسببول 
�لأو�سط، حيث  �ل�سرق  �لرجتالية يف  �لكوميديا 
�لكوميدي  عببر�ببسببه  بببباإطبببلق   2017 عبببام  قبببام 
�لناجح بعنو�ن نو بومبينج �إن بريوت يف �لوليات 
يف  عر�سه  مت  كما  تببامي،  �سو  �سبكة  على  �ملتحدة 
متكاملة،  عرو�س  �سبعة  و�أدى  منر  وكتب  كند�. 
�إىل  قببادتببه  عاملية  جولة  خببلل  �أحدثها  وعببر�ببس 
�لببعببديببد مببن �ملبببدن �لأمببريببكببيببة �لببكببرى و�أوروبببببا 
خا�سني  عر�سني  �أطببلببق  كما  �لأو�ببسببط.  و�ل�سرق 
 )2014( �إيبببببك  هما  �سينمائيتني،  كتجربتني 
على  وحببباز   ،)2016( �سيكريت  وفيكتوريو�س 
تلفزيونية  �سبكات  مببن  �لببتببقببديببر�ت  مببن  �لكثري 
�سبكة  على  خا�س  ظهور  �إىل  بالإ�سافة  كببرى، 
�سي �إن �إن، ويف برنامج هارد توك على �سبكة بي 
بي �سي، وبرنامج ذ� نايتلي �سو مع لري ويلمور.

�مل�ست�سيفة  �لببوجببهببات  عببلببى  �لطبببببلع  ميببكببنببكببم 
لببعببرو�ببس منبببر، ومببعببلببومببات �حلببجببز �لببتببي �سيتم 
�لإلكروين:  �ملببوقببع  عببر  قببريببببباً  �لإعببببلن عنها 
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جولة داون رايت نا�شتي من م�شنع ال�شحك
�أملببببع جنوم  يببجببمببع م�سنع �لبب�ببسببحببك ثببلثببًة مببن 
لتقدمي فقر�ت  �لعامل  �لرجتالية يف  �لكوميديا 
ترفيهية ترك �حلا�سرين يف حالٍة من �ل�سحك 
رئي�سياً من  �ملتو��سل. و�نطلقاً من كونه جزء�ً 
مهرجان دبي للكوميديا، �عتمد م�سنع �ل�سحك 
يف �سناعة  عبببامببباً   25 لبببب  �ملببمببتببدة  خبببرتبببه  عببلببى 
�لعاملية  �ملببو�هببب  من  نخبة  ل�ستقطاب  �لرفيه 
�إىل �ملنطقة �أمثال �أجنو�ستينو زويد� وجورج ز�ك 
جتربًة  �جلببولببة  ومتببثببل  َم�ستونني.  مبباتببي  و�آري 
مع  و�ل�سعادة  �ل�سرخاء  على  تبعث  ��ستثنائيًة 

�أجو�ئها �ملفعمة بال�سحك و�ملرح.
�مل�ست�سيفة  �لببوجببهببات  عببلببى  �لطبببببلع  ميببكببنببكببم 
لعرو�س م�سنع �ل�سحك ومعلومات �حلجز �لتي 
�سيتم �لإعلن عنها قريباً عر �ملوقع �لإلكروين: 
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جالو�شتيان  وميخائيل  ريفا  األيك�شاندر 
ويفجيني ت�شيباتكوف 

�ملبدعان  �لببرو�ببسببيببان  �لببكببومببيببديببا  جنببمببا  ي�ستعد 
لتقدمي  جالو�ستيان  وميخائيل  ريفا  �أليك�ساندر 
عر�س فاين �آند �إيفر فانري يف �إطار مهرجان دبي 
للكوميديا. وينطلق �لعر�س �ملميز يوم 18 مايو 
يف دبي �أوبر�، حيث يقدم �لثنائي �ملرح جمموعة 
ترتقي  �رجتالية  وعرو�ساً  �مل�سحكة  �لنكات  من 

�إىل م�ستوى موهبتهما و�إبد�عهما.
�مل�ست�سيفة  �لببوجببهببات  عببلببى  �لطبببببلع  ميببكببنببكببم 
ريفا وميخائيل جالو�ستيان  �أليك�ساندر  لعرو�س 
�لتي  �حلجز  ومعلومات  ت�سيباتكوف  ويفجيني 
�سيتم �لإعلن عنها قريباً عر �ملوقع �لإلكروين: 
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ذا كوميدي بيزار - مدينة جمريا 
كوميدي  ذ�  فعالية  مببن  �لأوىل  �لن�سخة  �ستقام 
�إطار فعاليات مهرجان  تندرج �سمن  �لتي  بيز�ر 
�آيلند وعدد من  دبي للكوميديا يف �سوق فورت 
�ملببطبباعببم و�أركبببببان �ملبب�ببسببروبببات يف مببديببنببة جمري�، 
وُتقدم خللها عرو�ٌس ترفيهية ومو�سيقية حية 
وغريها  �سهية  ومبب�ببسببروبببات  مببباأكبببولت  وجتببببارب 
�لكثري على مدى 10 لياٍل و�سمن �أروع وجهات 
دبببببي. وتببنببطببلببق فببعببالببيببة ذ� كببومببيببدي ببببيبببز�ر من 
فرة  يف  �لتلفزيونية  �لألببعبباب  م�سابقات  وحببي 
�لعائلت  لببتبباأخببذ  و�لببتبب�ببسببعببيببنببيببات،  �لببثببمببانببيببنببيببات 
و�لت�سلية  ببباملببرح  مفعمة  رحببلببة  يف  و�لأ�بببسبببدقببباء 

و�جلو�ئز و�ملفاجاآت.
 و�ببسببيببتببم �لإعبببببلن قببريببببباً عببن قببائببمببة �لعرو�س 

�ملذهلة لفعالية ذ� كوميدي بيز�ر،
لببببيببببال   10 مبببببببببدى  عبببببلبببببى  �بببسبببتبببمبببتبببد  و�لبببببببتبببببببي   
www. �لإلببببببببببببببكببببببببببببببروين:  �ملببببببببوقببببببببع  عببببببببر 

و�سفحات   dubaicomedyfest.ae
�لببتببو��ببسببل �لجببتببمبباعببي �لببتببابببعببة ملببهببرجببان دبي 

للكوميديا. 

ع�شاق الرتفيه على موعٍد مع برنامج حافل بالعرو�ص الكوميدية متعددة اللغات من 13 حتى 22 مايو 

مهرجان دبي للكوميديا يعلن عن م�ساركة جنوم الكوميديا جاد املالح 
واإيدي جريفني وماز جرباين ومنر �سمن فعالياته املميزة

•• اأبوظبي-الفجر:

متكئة على عهدها بال�ستمر�ر يف ريادة �ل�ساحة 
عديدة  �سنو�ت  خرة  وم�ستح�سرة  �لإعلمية، 
�ملحتوى،  �سناعة  �سماء  يف  بببالإجنبباز�ت  حافلة 
�أكادمييتها  عببربببيببة  نببيببوز  �ببسببكبباي  قببنبباة  �أطببلببقببت 
لببلببتببدريببب �لإعبببلمبببي، �لببتببي تببهببدف �إىل توفري 
بيئة حا�سنة تعمل وفق �أحدث �لتقنيات و�أف�سل 
بببهببدف تببخببريببج �إعلميي  �لببعبباملببيببة؛  �لأ�ببسببالببيببب 
�مل�ستقبل ل�سقل مهار�تهم وجعلهم قادرين على 

مو�كبة �لتحديات �ملتلحقة.
�أهمية  عربية”  نيوز  �سكاي  “�أكادميية  وُتببويل 
خبببا�بببسبببة ببببببالإعبببببلم عببببر كبببافبببة مببنبب�ببسبباتببه من 
�لدور�ت  مببن  متنوعة  ببباقببات  تخ�سي�س  خببلل 
ببببالأدو�ت  لديها  �ملتدربني  ومتكني  �لتدريبية، 
�ملجال،  �ملت�سارع يف هذ�  �لتطور  �للزمة لقيادة 

لتجعل م�ستقبل �لإعلم بني يدك.
�لأكادميية  تتبعه  �لببذي  �لتدريبي  �لنهج  وعببن 
و�لبببهبببدف مبببن تبباأ�ببسببيبب�ببسببهببا، يببقببول نببببارت بببببور�ن، 
�لببببرئببببيبببب�ببببس �لبببتبببنبببفبببيبببذي لبببلببب�بببسبببركبببة �لببببدولببببيببببة 
�سمن  متتلك  �لببتببي  �لإعببلمببيببة  لل�ستثمار�ت 
عربية”:  نببيببوز  “�سكاي  �لإعببلمببيببة  �أ�ببسببولببهببا 
تطور  قيادة  يف  �لر�ئدة  مكانتها  من  “�نطلقاً 
�ملبب�ببسببهببد �لإعبببلمبببي، وتببباأكبببيبببد�ً عببلببى �أهببمببيببة دور 
�لإعببلم كاأحد �لرو�فد �ملوؤثرة يف بناء �ملجتمع، 
يف  �لفاعلة  بامل�ساهمة  عربية  نيوز  �سكاي  تلتزم 
مو�كبة  عببر  �لإعببببلم  م�ستقبل  و�سياغة  بببنبباء 

�ملببتببغببري�ت �لببتببي يبب�ببسببهببدهببا �لببقببطبباع مبببن خلل 
�ملو�هب  ورعببببايببببة  �لببتببقببنببيببات  �أحببببببدث  تببوظببيببف 
نيوز  �سكاي  “�أكادميية  تتبنى  �إذ  �لإعببلمببيببة، 
عربية” نهجاً يقوم على حتقيق �ل�ستفادة �ملثلى 
من �خلدمات �لتدريبية و�سبكة مكاتبنا وبر�مج 
�لتدريب عر �لإنرنت؛ لتغطي منطقة �ل�سرق 

�لأو�سط و�سمال �أفريقيا«.
�أي�سا �لفر�سة للتدرب د�خل  وتقدم �لأكادميية 
�لأكر  عربية  نببيببوز  �سكاي  قببنبباة  ��ببسببتببوديببوهببات 
بر�مج  عر  �لعربي،  �لوطن  يف  وحد�ثة  تطور� 
�أكفاأ كبار �ل�سحفيني  متميزة ت�ستند �إىل خرة 
�ملنطقة، كما  �لإعببلم يف  �ملحتوى ورو�د  و�سناع 

�لدولية  �ل�سركة  موؤ�س�سات  بببخببر�ت  ت�ستنري 
نا�سيونال”  “ذ�  �لإعبببلمبببيبببة  لببل�ببسببتببثببمببار�ت 
كال�سحفيني مينا �لعريبي و�حمد  و”�لروؤية” 
�لببعببلببوي ومبب�ببسببطببفببى �لبببببر�وي ونبب�ببسببريببن فاخر، 
من�ساتها،  مبببن  �ل�ببسببتببفببادة  �ببسبببببل  كبببل  لببتببوفببري 
لببهببم بالكفاءة  �ملبب�ببسببهببود  وقببيببادتببهببا و�إعببلمببيببيببهببا 
“�أكادميية �سكاي نيوز عربية”  و�ملهنية. وتتيح 
وور�س  �لر�مج  من  ومتنوعة  و��سعة  جمموعة 
�لعمل و�لدور�ت �لتدريبية �لتي يقدمها كوكبة 
ر�أ�سهم؛  �لعربي وعلى  �أملببع مذيعي �لإعببلم  من 
جيزيل خوري وندمي قطي�س ويو�سف �لت�سوري 
عبدهلل  ومها  قا�سمي  و�سامي  �لفار�سي  وماجد 

و�سنتال �سليبا ورمزة زخريا ومو�سى �لبلو�سي، 
و�سيعلن يف حينه عن تو�ريخ تو�فر هذه �لور�س 

و�لدور�ت �لتدريبية.
�لبببتبببي متتلكها  �لببتببدريبببببيببة  �لإمببببكببببانببببات  وعببببن 
�لأكادميية، تقول مهرة �ليعقوبي، مدير خدمات 
نببيببوز عربية:  �سكاي  �أكببادميببيببة  لببدى  �لببتببدريببب 
�سقلها  عند  للإمكانات  حببدود  ل  باأنه  “نوؤمن 
�أطلقنا  هنا  من  و�ملنا�سب،  �ل�سحيح  بالتدريب 
لنتيح �لفر�سة  “�أكادميية �سكاي نيوز عربية”، 
جلميع �لر�غبني يف دخول عامل �لإعلم �لو��سع 
ببببباأن يبببببببدوؤو� هبببذه �لببرحببلببة �لبب�ببسببائببقببة حاملني 
دور�تنا  وذلببك عر  �لنجاح،  �أدو�ت  معهم جميع 

�لإعلمية  �ملن�سات  جميع  ت�سمل  �لتي  �ملتنوعة 
�لرقمية.  �أو  �مل�سموعة  �أو  �ملببرئببيببة  كببانببت  �ببسببو�ء 
ليبا�سرو�  بدور�تنا،  للت�سجيل  �جلميع  وندعو 
�إذ توفر �لأكادميية عاملاً  جتربة تدريبية ر�ئعة، 
�ملهار�ت  وُتببطببور  �ملببو�هببب  فيه  ُت�سقل  جببديببد�ً؛ 
وُتعزز �لقدر�ت؛ لتفتح �آفاقاً و��سعة للحر�ف 
�نطلقة  �ملتدربني  باإعطاء  �لقطاع  يف جمالت 

قوية وفريدة يف �سماء �لإعلم �ملتقدم«.
�لببتببدريبببببي، تتيح  بببالببرنببامببج  مببا يتعلق  وحبببول 
 30 من  �أكببر  عربية”  نيوز  �سكاي  “�أكادميية 
�أربع  على  تببتببوزع  ومتخ�س�سة  متنوعة  دور�ت 
وهي:  �لببعببربببيببة  باللغة  وتببتببوفببر  رئي�سية  فببئببات 

�لتقنية،  �لعمليات  وفئة  �لرقمي،  �لإعببلم  فئة 
وفئة �لإنتاج �لتلفزيوين، وفئة �لإنتاج �لإذ�عي، 
دولة  يف  �لأوىل  �ملرحلة  خببلل  متاحة  و�ستكون 
يف  لحببقبباً  لتنطلق  �ملببتببحببدة،  �لعربية  �لإمبببببار�ت 
�لعربية.  �لببدول  وباقي  �لعربي  �خلليج  منطقة 
�ملبببهبببار�ت يف  �إىل �سقل  �لبببببدور�ت  وتببهببدف هبببذه 
�ملتدربني  لإعبببطببباء  �لإعبببببببلم،  جببمببيببع جمببببالت 
�نطلقة قوية يف �سماء �إعلم �مل�ستقبل و�لإعلم 
بببببباول دفعة  �لببرقببمببي.و�ببسببتببنببطببلببق �لأكبببادميبببيبببة 
برنامج  يف  �لفائزين  من  و�سابة  �سابا   26 من 
يف  �أُطببلببق  و�لبببذي  عربية”،  نببيببوز  �سكاي  “جنم 
14 جامعة  بببالببتببعبباون مببع   2020 عببام  بببد�يببة 
�لتدريبية.  �لقناة  بر�مج  �سمن  وذلببك  عربية، 
نبببببدمي قطي�س  و�بببسبببيبببقبببوم كببببل مببببن �لإعبببببلمبببببي 
�لرقمية  و�ل�سحفية  خببري�هلل  يحيى  و�لدكتور 
بني  �لتي جتمع  �لبببدورة  بتقدمي  �إميبببان خطاب 
حماور  خببلل  مببن  و�ملتقدم  �لتقليدي  �لإعبببلم 
و�لتقدمي  �لرقمي   �لتو��سل  �أبببرزهببا:  �أ�سا�سية 

�لتلفزيوين و�لكتابة �لتحريرية.
دور�تها  عربية”  نيوز  �سكاي  “�أكادميية  وتوفر 
�ملوؤ�س�سات،  مبببن  و��ببسببعببة  ملببجببمببوعببة  �لببتببدريبببببيببة 
�حلكومية  و�سبه  �حلكومية  �جلببهببات  فيها  مبببا 
�لعلمية  و�ملببببببر�كببببببز  �خلببببا�ببببسببببة،  و�ملببببوؤ�ببببسبببب�ببببسببببات 
�ملهتمني  �لأفبببببببر�د  �إىل  �إ�بببسبببافبببة  و�لإعبببلمبببيبببة، 
باكت�ساب خر�ت  و�لر�غبني  �لإعلمي،  بالعمل 
�جلامعات  طلبة  من  مميزة  �إعلمية  ومهار�ت 

و�خلريجني �جلدد منها.

اأفق جديد يف م�سرية �سكاي نيوز عربية.. اإطالق »اأكادميية �سكاي نيوز عربية«

جريفني  واإي��دي  املالح  جاد  ت�شت�شيف  املميزة  الفعالية   ••
جالو�شتيان  وميخائيل  ريفا  واأليك�شاندر  ومنر  جرباين  وماز 
ويفجيني ت�شيباتكوف مع نخبة من اأملع مواهب الكوميديا حول 

العامل
بيزار يف مدينة جمريا �شتكون املحطة  كوميدي  ذا  •• فعالية 

الرئي�شة للعرو�ص الكوميدية املفعمة بال�شحك
•• م�شنع ال�شحك ي�شتعد ال�شت�شافة اأف�شل املواهب الكوميدية 
العاملية يف املنطقة اأمثال اأجنو�شتينو زويدا وجورج زاك واآري 

القدرات ليفتح اآفاق االحرتاف يف �شماء اإعالم امل�شتقبل ويعزز  املهارات  ويطور  املواهب  ي�شقل  جديد  •• عامٌل 

نخبة من اأملع االإعالميني واملذيعني يف الوطن العربي، اأبرزهم جيزيل خوري وندمي قطي�ص ويو�شف الت�شوري و ماجد الفار�شي و�شنتال �شليبا ورمزة زخريا  •• املحا�شرون 

كال�شحفيني مينا العريبي واأحمد العلوي وم�شطفى الراوي ون�شرين فاخر  االإعالمية  لال�شتثمارات  الدولية  ال�شركة  موؤ�ش�شات  بخربات  االأكادميية  •• ت�شتنري 

•• تتيح “اأكادميية �شكاي نيوز عربية” الفر�شة للتدرب داخل االأ�شتوديوهات االأكرث تطورا وحداثة يف الوطن العربي

عرب اأكرث من 30 دورة متنوعة ومتخ�ش�شة تتوزع على اأربع فئات رئي�شة وهي: باالإعالم  خا�شة  اأهمية  •• ُتويل 

 فئة االإعالم الرقمي، وفئة العمليات التقنية، وفئة االإنتاج التلفزيوين، وفئة االإنتاج االإذاعي
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األبومي الرابع.. حم�شلة 10 �شنوات من اخلربة والن�شوج والنجاح

هبة طوجي: الفنان تولد معه 
دائمًا اأفكار جديدة

فيه  و�جلديد  ملحمه  ما  �لر�بع..  �ألبومك  لإطلق  ت�ستعدين   •
�إىل مفاجاآت خمتلفة بينها تلحينك لإحدى  �أ�سرِت  �أنك  خ�سو�ساً 

�لأغنيات؟
�ألبببببوم(. هو  كب)�ستديو  �لعربية  باللغة  �لببر�بببع يل  �لألبببببوم  �إنببه   -
فيه  و�ملو��سيع،  �ملو�سيقية  �لأمنببباط  م�ستوى  على  متنوع  �ألبببببوم 
كما  وعاطفية،  هادئة  رومان�سية  و�أخببرى  �سريعة،  ر�ق�سة  �أغنيات 
ي�سّم �أغنيات �إن�سانية وكل�سيكية، بالإ�سافة �إىل ق�سيدتني للر�حل 
�إحد�هما ق�سيدة )حلبيبي بغني( �لتي  �لكبري من�سور �لرحباين، 
�سبق �أن طرحُتها يف �سهر دي�سمر �ملا�سي على �ملن�سات �لرقمية، 
كما �أن هناك �أ�سعار�ً كثرية لغدي �لرحباين، وَتعاون مع فنانني 
ُجدد مل �أتعامل معهم �سابقاً على م�ستوى �لأحلان و�لأ�سعار، 

في نكهًة جديدة على �لألبوم. وهذ� ُي�سْ
باجلوهر  �لتم�سك  مع  �لتجدد  من  �لكثري  فيه  �لألبببببوم 

يُِّزين. و�لهوية �لتي مُتَ
�أ�سامة �لرحباين يف تلحني  �أنني �ساركُت  ومفاجاأة �لألبوم 

�أغنيتني.
لكن لي�س معروفاً موعد طرحه ب�سبب �أزمة )كورونا( و�لو�سع 

�ل�سعب يف لبنان، مع �أننا ن�سعى لأن يكون ذلك يف 2021.
لبنان  بني  ت�سجيله  ويتم  �لرحباين،  �أ�سامة  �إنببتبباج  من  �لألبببببوم 
وقد  وكبببببرية،  �سخمة  �أوركبب�ببسببر�  فيها  �لأغببنببيببات  وبع�س  وفرن�سا، 
�نتهيُت من ت�سجيل جمموعة من �أغنياته، و�ساأكمل ت�سجيل �لأغنيات 

�لبقيةة يف �لفرة �ملقبلة، و�لألبوم من �إنتاج �أ�سامة �لرحباين.
�لألبوم �جلديد. كيف  �لتلحني للمرة �لأوىل يف  • تخو�سني جتربة 

ُولدت �لفكرة وهل ميكن �أن تكرري جتربة �لتلحني م�ستقبًل؟
- هذ� �سحيح، للمرة �لأوىل �أخو�س جتربة �لتلحني.

�لرحباين،  �أ�سامة  على  و�أقببرحببهببا  مماثلة،  �أفببكببار  د�ئببمبباً  معي  تولد 
وهذه �ملرة ُولدت معي فكرتان عبارة عن حلننْي.

وطّورناهما  عليهما  ��ستغلنا  ثم  �أََحبَُّهما،  �أ�سامة  �سمعهما  وعندما 
معاً.

�أفببكببار جببديببدة، ومل ت�ساأ �لببظببروف �أن  �لببفببنببان تببولببد معه د�ئببمبباً 
ُيببرجببم هببذ� �لأمبببر فعلياً على �أر�بببس �لببو�قببع، وهبببذه �ملبببرة كان 
�للتني  �لأغببنببيببتببني  �لببنببا�ببس  يحب  �أن  و�أمتببنببى  منا�سباً  �لببوقببت 

�ساركُت يف تلحينهما.
وبالن�سبة �إىل تكر�ر جتربة �لتلحني، فامل�ساألة لي�ست قر�ر�ً �أو 

م�سروعاً بل �إلهاماً ووحياً ووليد �للحظة.
و�أ�سخا�س  �أ�ساتذة  له  هو  بل  �لتلحني،  مهنة  �أّدعبببي  ل  �أنببا 
متخ�س�سون، ولكنني كفنانة لدّي ما �أقوله و�أحب �أن �أعّر 

عنه، كما لدّي وحيي و�إلهامي، ورغبُت باأن �أ�ساركهما يف �لألبوم.
�أنك متخ�س�سة بالإخر�ج و�لتمثيل  �أولوياتك مع  �إن �لغناء هو �لأ�سا�سي يف  • هل ميكن �لقول 

وعملِت فيهما.
ويف �أي �إطار ُتْدِرجني جتربتك �لتلحينية؟

فيهما،  و��ستغلُت  و�لإخبببر�ج  �لتمثيل  �سهادًة جامعية يف  و�أحمل  ببِرجببة،  وخُمْ �أنببا مغنية وممّثلة   -
متثيًل على �سعيد �مل�سرح �لغنائي وتلفزيونياً يف م�سل�سل )هو�س( �لذي ُعر�س �أخري�ً، و�إخر�جياً 

على �سعيد كليباتي �لتي قمُت باإخر�جها.
ولكن منذ �أن بد�أُت وحتى �ليوم، كان �لركيز �لأكر على �لغناء، �سو�ء على م�ستوى �حلفلت �أو 
�لكليبات و�لألبومات، ولكن لدّي طموح و�أحلم يف �ملجالت �لثلثة، كما �أمتنى م�ساريع �أكر يف 

�لغناء و�لتمثيل و�لإخر�ج.
بطبعي، عندما �أ�ستغل على م�سروع معنّي، فاإنني �أفعل ذلك من كل قلبي، و�أعطيه كل ما عندي، 

و�أتفّرغ له ب�سكل تام، ول �أقوم به على ح�ساب م�سروع �آَخر، بل �أحب �أن يكون تاأثرُيه �إيجابياً.
ِرجة، ولكن ل ميكن �أن �أُْدِرَج �لتلحني  �أما بالن�سبة �إىل �لتلحني، ف�سحيح �أنني ممّثلة ومغّنية وخُمْ
فيهما،  و��ستغلُت  فيهما  خببرة  و�أمببلببك  �لثلثة  �ملببجببالت  يف  متخ�س�سة  فبباأنببا  نف�سه،  �لإطبببار  يف 
�أفكار و�سعرُت باأن هناك وحياً معيناً  و�لتلحني لي�س كذلك، بل هو جتربة عفوية ُولدت نتيجة 

�أحببُت �أن �أ�ساركه و�أطّوره.
ول �سك يف �أنه ميكن �أن �أ�ستغل عليه �أكر، ولكنه لي�س تخ�س�ساً وخرة كما �لإخر�ج و�لتمثيل 

و�لغناء.
�أن هذ� �لعمل هو نتيجة �سنو�ت من �خلرة و�لتجارب.. كيف تقارنني بينه وبني  �إىل  • �أ�سرِت 

�ألبومك �لأول؟
- كل فنان يكت�سب مع �لوقت خرة ون�سوجاً، �سو�ء من خلل جتاربه �حلياتية �أو �لفنية، وهما 

ُيرجمان بالأعمال �لتي يقدمها، تقنياً ونف�سياً وبكيفية تقدميها، �سكًل وم�سموناً.
�ألبومي �لأّول قّدمُته �لعام 2011 و�جلديد يف 2021، �أي �نه تف�سل بينهما 10 �سنو�ت �كت�سبُت 

خللها خرًة ون�سوجاً، كرُت وتعّلمُت وخ�سُت جتارب كثرية، كلها ُترجم على �أر�س �لو�قع.
لأن  �إيجابياً  �أمببر�ً  ُيعّد  وهببذ�  و�ألبومي �جلديد،  �ألبوماتي  �أول  بني  �أن هناك تطور�ً  �سك يف  ول 

�لتطّور �سروري، ويجب �أن يكت�سب �لإن�سان، مع �لوقت، �خلرَة و�لن�سوج و�أن يتعّلم �أكر.
�لفنان هو �إن�سان و�لإن�سان يجب �أن يطّور نف�سه و�أن ي�ستغل عليها كي يتقّدم �أكر.

�يجابياتها؟ �إحدى  هو  زو�جك  وهل  و�إيجاباً.  �سلباً  )كورونا(  �أزمة  عليك  �نعك�سْت  • كيف 
حياة  نعي�س  و�أن  و�لأ�سدقاء  بالأهل  �لجتماع  يف  �سعوبة  هناك  و�سارت  �لنا�س  ك�سائر  �سلباً،   -
�جتماعية ومهنية طبيعية، لأن عملنا توّقف وكذلك �حلفلت، عد� عن �أننا �أ�سبحنا نخاف على 

�سحتنا، 
بع�س  فقدنا  �أننا  عن  عببد�  منه.  وعببانببو�  كببورونببا  بفريو�س  �أ�سيبو�  �لعائلة  �أفبببر�د  بع�س  �أن  كما 

�لأ�سخا�س من حولنا.
�أما �إيجاباً، فاإن )كورونا( َجَعلَنا نعيد �لنظر بالأولويات يف �حلياة، ون�سعر بقيمة �لأ�سياء �لأ�سا�سية 
�لتي كنا نعتر �أنها حت�سيل حا�سل. وبالن�سبة �إىل زو�جي، فهو لي�س نتيجة فريو�س )كورونا(، 
�إيجابي ح�سل يف فرة  َحببَدث  �أنني تزّوجُت يف فرة )كورونا( �مل�ستمرة حتى �ليوم. زو�جببي  مع 

)كورونا(.

مرة �أخرى، ي�سدم 
بببببا�ببببسببببل خببببيبببباط، 
�بببسبببخببب�بببسبببيبببة  يف 
�لبببببببببطبببببببببببببببببببيبببببببببب 
يو�سف،  �لنف�سي 
م�ساهدي حرب 
بعدما  �أهبببلبببيبببة 
جرمية  يرتكب 
جديدة  خببيببانببة 
فريدة  لببزوجببتببه 
جبببببودة(  )�أروى 
لبببكبببن هبببببذه �ملببببرة 
�سديقتها  مببببببع 
)�سينتيا  نبببباديببببن 
وك�سفت  خببلببيببفببة( 
عنها متار� )جميلة 
نهاية  يف  عببببو�ببببس( 

�حللقة �ل�سابعة.

�أخبببتبببه بعدما  يببو�ببسببف خببببوف  ويبببثبببري 
�ببسببتببتببزوج �سخ�س  �أنبببهبببا  تبببخبببره عبببن 
جمببببهببببول حببببيببببث يببببرفبببب�ببببس زو�جببببهببببا 
بدعوى �أن كل ما يخطط له من �أجل 
م�ستقبلها ولن يقبل �أن تتزوج من �أي 

�سخ�س.
جدير بالذكر �أنها لي�ست �ملرة �لأوىل 
بببا�ببسببل م�ساهدي  فببيببهببا  يبب�ببسببدم  �لببتببي 
كبب�ببسببفببت �حللقات  �أهببلببيببة فببقببد  حبببرب 
�ل�سابقة عن تخليه عن �أخته من �أجل 
مببال و�لببدتببه وخببد�عببه ملببرمي )ي�سر�( 
متكن  حتى  مري�سة  �أنببهببا  و�إيببهببامببهببا 
من �سرقة ممتلكاتها وبعدها طلقها.

وبا�سل  ي�سر�  �أهلية من بطولة  حرب 
خياط وجميلة عو�س ومايان �ل�سيد، 
و�أروى جودة ور�سدي �ل�سامي و�سينتيا 
خليفة، ، وتاأليف منة �لقيعي و�أحمد 

عادل، و�إخر�ج �سامح عبد �لعزيز.

»با�سل خياط« 
ي�سدم م�ساهديه 
جمدًدا بجرمية يف 

�أعربت �ملمثلة �لتون�سية ي�سر� �مل�سعودي، عن ��ستيائها »حرب اأهلية«  
من �لهجوم �لذي تعر�ست له من �جلمهور �لتون�سي 

ب�سبب دورها يف م�سل�سل "�لقاهرة كابول".
ر�سائل  مببن  كبببببري  لببعببدد  "تعر�ست  يبب�ببسببر�:  وقببالببت 
دوري  ب�سبب  بالقتل،  و�لتهديد  و�لإهببانببة  �ل�ستائم 
فتاة  دور  �أقببّدم  حيث  كابول"،  "�لقاهرة  م�سل�سل  يف 
عك�س  وعلى  �لريفية،  �لتون�سية  باللهجة  تتحدث 
�ملتوقع فبدل من �أن ي�سعد �جلمهور �لتون�سي �أنني 
قدمت �للهجة �لريفية �لتي ت�ستخدم يف �مل�سل�سلت 
�لكوميديا يف عمل فني م�سري  �أجل  �لتون�سية من 

عربي ب�سكل حمرم �أهانوين وهاجموين".
�أن  بببي يف حببني  �أ�ببسبباد  �مل�سري  "�جلمهور  و�أ�ببسببافببت: 
جمهور بلدي �لتون�سي هاجمني لأنني قدمت ق�سية 
جميع  من  فتيات  هناك  �أن  و�حلقيقة  �لنكاح  جهاد 
�لنكاح  جهاد  يف  �ساركن  و�لأجببنبببببي  �لعربي  �لببوطببن 
و�لتليفزيون �لتون�سي ��ست�ساف فتيات تون�سيات كن 
يف �أفغان�ستان و�لعر�ق �ساركن هناك �إذ� ملاذ� �لهجوم 

علي و�أنا �أقدم منوذجا موجود�".
علي  ح�سام  �ملخرج  على  �قرحت  من  "�أنا  وتابعت: 
�أن  خا�سة  �لريفية،  �لتون�سية  باللهجة  �أحتببدث  �أن 
�لبي�ساء،  �لتون�سية  باللهجة  �أحتببدث  �أن  �أر�د  ح�سام 
�أن يتم تعديل كلمة عليه،  فلدي ورق ر�ئع ل ميكن 
وكذلك لول �إر�ساد�ت ون�سائح �ملخرج ح�سام علي ملا 

خرج �لدور بهذ� �ل�سكل".

"�لفنان  يبب�ببسببر�:  و�خببتببتببمببت 
طبببببببارق لبببطبببفبببي �أر�بببببسبببببل يل 
�لدور  على  هببنبباأين  ر�ببسببالببة 
فنان  طبببببارق  و�حلببقببيببقببة 
كثري�ً  �بببسببباعبببدين  كبببببببري 
بهذ�  �لببدور  يخرج  حتى 
�أقول  �أن  و�أريبببد  �ل�سكل 
لبلدي  �بببسبببفبببرية  �إنببببنببببي 
�أقدمها  در�مببببا  �أي  يف 
وتقدمي دور مرفو�س 
�جلمهور  قبببببببل  مبببببن 
لببببيبببب�ببببس مببببعببببنبببباه �أنببببببه 
�ملجتمع  فببتببيببات  ميببثببل 

�لببتببونبب�ببسببي و�إمنبببببببا هن 
�ساركن  قليلت  فتيات 

بببببهببببذ� �لبببفبببعبببل، وحببببدث 
مببببن جميع  فبببتبببيبببات  مببببع 

�أن  ولبببد  �لعربية  �لبلد 
طبيعة  �جلببمببهببور  يتفهم 

�لببدور و�لعمل ككل خا�سة 
ن�سبة  يببحببقببق  �ملبب�ببسببلبب�ببسببل  �أن 

مببب�بببسببباهبببدة عبببالبببيبببة جبببببد� يف 
�لتون�سي  فال�سعب  تببونبب�ببس، 

يع�سق �لدر�ما �مل�سرية"

ي�سرا امل�سعودي تك�سف 
تهديدها بالقتل ب�سبب 

دورها يف »القاهرة كابول«

ت�شتعّد الفنانة هبة طوجي الإطالق األبومها الرابع باللغة 
والن�شوج  اخل��ربة  من  �شنوات   10 حم�شلة  وهو  العربية، 

والنجاح والتجربة التي اكت�شبتها طوال الفرتة املا�شية.
جتربة  طوجي  خو�ص  هي  االأب��رز  االألبوم  مفاجاأة  ولعّل 
بهما  ت�شاركت  حلننينْ  خ��الل  من  االأوىل،  للمرة  التلحني 
االألبوم  ِتج  ُمننْ الرحباين،  اأ�شامة  املو�شيقي  مع  وطّورتهما 

و�شريكها يف النجاح وم�شريتها الفنية.
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باحثون يجدون اأن تعليم التفكري والتحدث عن 
املوت بطريقة اإيجابية قد يح�سن الرعاية ال�سحية!

يزعم باحثون �أن تغيري طريقة تفكرينا يف �ملوت، وتعليم �لنا�س مناق�سته 
بطريقة �أكر �إيجابية، ميكن �أن يح�سن �لرعاية �ل�سحية يف نهاية �لعمر 

للمر�سى.
ودر�س باحثو جامعة Flinders حالت 1491 �سخ�سا، لتحديد �للغة 

�لتي ��ستخدموها لو�سف م�ساعرهم عندما يتعلق �لأمر باملوت.
وبالن�سبة للعديد من �لأ�سخا�س، يعد �ملوت �أحد �أكر �ملو�سوعات �ملحظورة، 
�لكلمات  �أن تظهر  للخ�سارة موؤخر�، وميكن  ما  �سخ�س  تعر�س  �إذ�  خا�سة 

�لتي ي�ستخدمونها م�ستوى ر�حتهم.
وتبني �أن �لأ�سخا�س �لذين ل ي�سعرون بالرتياح جتاه �ملو�سوع، هم �أكر 
�آخرون  ي�ستخدم  بينما  "�خلوف"،  مثل  عاطفية  كلمات  لختيار  عر�سة 

م�سطلحات مثل "حتمي �أو طبيعي".
من  طبيعيا  جببزء�  �ملببوت  �عتبار  على  �لنا�س  ت�سجيع  �إن  �لباحثون  ويقول 
ملا  ي�ستعدون  بينما  �أف�سل  قبببر�ر�ت  �تخاذ  يف  ي�ساعدهم  �أن  ميكن  �حلببيبباة، 
�سيحدث ل حمالة. كما �أن �لعمل مع �لنا�س لتخاذ نهج �إيجابي جتاه �ملوت، 
ميكن �أن ي�ساعدهم على �إد�رة �حتياجاتهم وتوقعاتهم عندما يتعلق �لأمر 

بالرعاية �لد�عمة.
وقالت �ملعدة �لرئي�سية للدر��سة، �لدكتورة لورين ميلر لوي�س، من جامعة 
فببلببيببنببدرز يف �أ�ببسببر�لببيببا، �إن �لبب�ببسببكببان يببتببقببدمببون يف �لبب�ببسببن، وعببنببدمببا يعاين 
قبل  من  �لرعاية  يتلقون  ما  غالبا  فاإنهم  ع�سال،  مر�س  من  �ل�سن  كبار 
�ملتخ�س�سني �ل�سحيني يف �أماكن �لرعاية �ل�سكنية بدل من �ملنزل. وب�سبب 
�أن  دون  نعي�س �حلياة  �أن  "ميكننا  بعيد�  �ملببوت  دفببع  �ملتمثل يف  �ملوقف  هببذ� 

نناق�س حقا �أو ن�سهد نهاية �حلياة".
وقالت �إن "معاجلة هذه �لروؤى وتغيريها �سي�ساعد �ملجتمع على �لتخطيط 
و�إد�رة �لحتياجات و�لتوقعات �مل�ستقبلية للرعاية يف نهاية �لعمر". و�ستوؤدي 
�أي�سا �إىل "حت�سني رعاية �ملري�س و�لأ�سرة، مبا يف ذلك مزيد من �ل�ستعد�د 

للوفاة، وي�ساعد يف تطوير �خلدمات �ل�سحية �مل�ستقبلية".
�لإنرنت  عر  مفتوحة  دورة  يف  �ل�ستطلع  يف  م�ساركا   1491 و�ُسّجل 
Dying2Learn، حيث �ُسّجعو�  �أ�سابيع، �أطلق عليها ��سم  مدتها �ستة 

على مناق�سة �لحت�سار.
وُحللت �لكلمات �لتي ��ستخدمها �مل�ساركون عند مناق�سة �ملوت، قبل �لدورة 
�لتدريبية وبعدها، با�ستخد�م حتليل �مل�ساعر �لآيل. وبحلول نهاية �لدورة، 
�أكر متعة وهببدوء� وحتكما،  ��ستخد�م كلمات  �مل�ساركون قادرين على  كان 

للتعبري عن �أنف�سهم حول �ملو�سوع، كما يقول �لباحثون.
وقال �لدكتور ميلر لوي�س: "�لكلمات لي�ست حمايدة، لذ� فاإن فهم �لدللت 
�أن ي�ساعد يف توجيه  �لعاطفية �ملرتبطة بالكلمات �لتي ن�ستخدمها ميكن 

حمادثات �لرعاية �لتلطيفية".
و�أظهر �مل�ساركون �لأ�سغر �سنا �أكر زيادة يف �ملفرد�ت �لإيجابية.

وقال �ملعد �مل�سارك �لدكتور ترينت لوي�س، �إن تعلم كيفية مناق�سة �مل�ساعر 
�لنا�س  ي�ساعد عامة  �أن  ب�سكل علني، ميكن  باملوت و�لتعامل معها  �ملتعلقة 

على قبولها كجزء من �حلياة.
كما لحظ �لباحثون �لختلفات بني كيفية حتدث �مل�ساركني عن �ملوت مع 

.PLOS One أ�سخا�س �آخرين. وُن�سرت �لنتائج يف جملة�

؟ املذياع  خمرتع  هو  • من 
- دي فور�ست

؟ التلفاز  خمرتع  هو  • من 
- فيل فارنذورث 

الهاتف؟ خمرتع  هو  • من 
- جر�هام بل

الفوتوغرايف؟ الت�شوير  اآلة  خمرتع  هو  • من 
- جورج �إي�ستمان

1913م. عام  يف  ت�سميمه  مت  �لأوملبية  �لألعاب  • �سعار 
درجات.  7.5 بن�سبة  متيل  عندما  ت�سقط  �لبولينغ  • زجاجات 

بقرة. مليون   200 من  لأكر  موطن  هي  �لهند  �أن  تعلم  • هل 
.13 �سن  يف  وهو  �لكمبيوتر  برجميات  كتابة  يف  بد�أ  غيت�س  بيل  �أن  تعلم  • هل 

• هل تعلم �أن كل �أ�سماء �لنطاق .com �ملكونة من ثلث خانات قد مت ت�سجيلها.
1958م. �لعام  نف�س  يف  ولد�  قد  جاك�سون  ومايكل  مادونا  �أن  تعلم  • هل 

�خلوخ. عائلة  من  �لّلوز  �أن  تعلم  • هل 
�سي. فيتامني  ماعد�  �لفيتامينات  جميع  على  حتتوي  �لو�حدة  �لبي�سة  �أن  تعلم  • هل 

�آخر. �إىل  جانب  من  عيونها  حتريك  لميكنها  �لبومة  �أن  تعلم  • هل 
�لطبيعة. يف  �سلدة  �ملو�د  �أق�سى  �ملا�س  �أن  تعلم  • هل 

دقيقة.  7.31 هو  لل�سم�س  ممكن  ك�سوف  �طول  �أن  تعلم  • هل 
�سنة  فيها  �سيعود  �لتي  �لقادمة  �ملببرة  و�ستكون  �سنة،   76 كل  بالأر�س  مير  هايل  مذبن  �أن  تعلم  هل   •

م.  2062
�للعبة. هذه  ظهور  بد�ية  يف  م�سارب  وبدون  فقط  عارية  باأيٍد  ُيلعب  كان  �لتن�س  �أن  تعلم  • هل 
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فوائد الزبيب 

خلل رحلة �حلمل، تبحثني عن كل ما هو مفيد ل�سحتك و�سحة طفلك، 
بالتاأكيد �لتغذية �جليدة هي �أوىل خطو�تك لتعزيز �سحة حملك، و�ليوم 
فببو�ئببد �سحية  لها  و�لببتببي  �لببعببام،  �ملتوفرة طببول  �لأطعمة  �أحببد  لببِك  نر�ّسح 
�ل�سحية  �لفو�ئد  �إىل  تعّرفك  �لتالية  �ل�سطور  للحامل..  مده�سة، خا�سة 

للزبيب.
يحتوي �لزبيب على ن�سبة عالية من �لألياف، ما يحّد من �إ�سابة �حلامل 

بالإم�ساك.
على  �حلببامببل  ي�ساعد  مببا  �حلببديببد،  مببن  عالية  ن�سبة  على  �لزبيب  يحتوي 
 ،B فيتامينات  جمموعة  على  �حتو�ئه  �إىل  بالإ�سافة  �لبببدم،  فقر  جتّنب 

وعن�سر �لنحا�س �لذي يدخل يف تكوين خليا �لدم �حلمر�ء.
يحتوي �لزبيب على جمموعة عنا�سر غذ�ئية تعمل على تقوية عظام �لأم، 

وبناء عظام �جلنني، وهي �لكال�سيوم، �لبورون، و�لبوتا�سيوم.

كان خالد من �ملتفوقني يف مدر�سته حني �علنت �ملدر�سة عن م�سابقة كبرية �لفائز فيها �سيفوز برحلة جميلة 
�ن ي�سري له  �منية خالد فاباه لي�ستطيع  ،كانت هذه  �ساعة قيمة  �ليه  �نا يف حاجة  ..هببذ� ما  و�ساعة قيمة 
و�حدة غالية، �ذن �سيح�سل عليها من هذه �مل�سابقة و��ستعد �جلميع، بذل خالد كل جهد و�سهر كثري� ر�جع 
�سفت  �ملرتقب..  �ليوم  جاء  حتى  معلومة،  وكل  عون  لكل  �سيحتاج  فهو  وقيمة  كثرية  معلومات  و�ختزن  كتبا 
�لطاولت و�لكر��سي وبد�أ �ملتناف�سون من فرق �ملد�ر�س تتناف�س..  �جلميع يبذل جهده، ع�سر مد�ر�س ��سركت 
يف هذه �مل�سابقة تقابلت كل مدر�ستني حتى �قربت �لنهاية.. نعم �لن بقيت مدر�ستان فقط �نها مدر�سة خالد 
و�ملدر�سة �ملناف�سة لها، وبد�أت �ل�سئلة تتو�ىل وخالد وزميله يبذلن جهد� كبري� كان �لن�سيب �لكر خلالد 
لغز�رة معلوماته وتفوقه على زميله، �ما �ملدر�سة �لخرى فكان �لطالبان يبذلن جهد� خارقا ليتفوقا عليه 
وكانت �ل�سئلة تنهمر عليهما وكاأنها ر�سا�سات يجب حتا�سيها ولكن مل ي�ستطيعا ذلك فقد بد�أت علمتهما تقل 
وترتفع علمات خالد وزميله، وبد�أ �ل�سياح يعلو و�لت�سجيع يزد�د و�لوقت يكاد ينتهي، وعندما �طلقت �سفارة 
�لنهاية و�علنت �ملدر�سة �لفائزة كانت مدر�سة خالد، ف�سفق �جلميع بحر�رة وجاء مدير �ملدر�سة ليقول: لقد 
�سرفني �ن يكون لدينا طالب مثل خالد �هنئه و�عرف رمبا عنده من معلومات كثرية لي�ست لدى مديره.. 
ف�سحك �جلميع لهذ� �ملديح و�سفقو� وجاء �لوقت للجو�ئز و�لفائز �لول كان خالد، فاز ب�ساعة قيمة هدية من 
�ملدر�سة ورحلة جميلة له ولزميله و�سهادة تقدير جميلة لكل منهما �سيعلقها على �حلائط لتكون ذكرى، وعاد 

للبيت يلب�س �ل�ساعة ويحمل �سهادة �لتقدير ويحلم بالرحلة �ملنتظرة.

كبرية  �ستارودوبوفا،  �أنتونينا  �لدكتورة  �أعلنت 
�لبب�ببسببحببة مبو�سكو،  بببببببوز�رة  �لببتببغببذيببة  خبببببر�ء 
�لببزهبباميببر يزد�د  �لإ�ببسببابببة مبببر�ببس  �أن خببطببر 
و�لدهون  �ل�سكر  ��ستهلك  يف  �لإفببببر�ط  عند 

�ملتحولة.
نوفو�ستي  لوكالة  حببديببث  يف  �خلبببببرية  وتببقببول 
تناول  يف  �لإفببببببر�ط  "�إن  لبببلأنببببببباء،  �لببرو�ببسببيببة 
زيادة  �إىل  يببببوؤدي  �ملببتببحببولببة،  و�لبببدهبببون  �ل�سكر 
�للببتببهببابببات �ملببزمببنببة يف �جلبب�ببسببم، مببا يببزيببد من 

خطر �لإ�سابة بفقد�ن �لذ�كرة �ملرتبط بالعمر 
و�لعجز �لفكري. ومقابل هذ�،  فاإن �حلد من 
من  يقلل  �ملتحولة  و�لدهون  �ل�سكر  ��ستهلك 

هذه �ملخاطر".
نببظببام غذ�ئي  �تببببباع  �أن  �إىل  وتبب�ببسببري �خلبببببرية، 
�لعقلية.  لل�سحة  كبببببرية  �أهببمببيببة  لببه  �ببسببحببي، 
لذلك تن�سح بتناول �لثمار �لطازجة و�لفو�كه 
و�ملببكبب�ببسببر�ت و�لأ�ببسببمبباك �لببدهببنببيببة، ملببنببع تدهور 

�لوظائف �ملعرفية.

مواد غذائية تزيد من خطر 
الإ�سابة مبر�س الزهامير

ة �شابة حتمل كامريا حتت املاء وتقفز يف البحر قبالة �شاحل �شاي كونغ يف هونغ كونغ الإجراء اأبحاث  غوا�شً
عن االأ�شماك ملنظمة بلوم البيئية غري احلكومية NGO.   ا ف ب


